






ةمدقم
تأرق امدنع  اھرمع  نم  ةسداسلا  يف  رتسإ »  » تناك
تناك يتلا  ةنيدملا  نأ  ازيرت  مألا  نع  ةیلزھ  ةلجم  يف 
صخش لك  نإ  ىتح  اھینكاسب  ظتكت  اتُكلَك  ذئدنع  ىمسُت 

. اھیف شیعلل  ةعبرم  مادقأ  ىوس 10  هيدل  نكي  مل  اھب 
دقو ةعساش  جنرطش  ةعقر  هبشت  ةنيدم  اھلایخب  تفاطو 
لك ةحاسم  ضرألا  ىلع  ةصارتم  تاعبرم  ىلإ  تمِّسُق 

تاعبرملا هذھ  نم  ٍلك  يفو   ، مادقأ برض 3  مادقأ  اھنم 3 
. ءاصفرُقلا سلجي   ، لوقلا انل  زاج  اذإ   ، يرشب قدیب  دجوي 

. كلذ لایح  لعفت  نأ  اھنكمي  اذام  اھسفن  يف  تلءاستو 
دق رتسإ »  » تناك  ، اًریخأ اتكلك  روزت  نأ  اھل  حیتُأ  امدنعو 
ةبلاط تحبصأو  اھرمع  نم  نيرشعلاو  ةعبارلا  تغلب 

. ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  ایلع  تاسارد 
، ةنيدملا ىلإ  اھتَّلقأ  يتلا  ةرایسلا  نم  رظنت  تناك  امنیبو 
، اھَھجو تَّلو  امنيأف  ؛  نظلا ةبیخب  مھبم  روعش  اھباتنا 

راجشأ قطانم  نم  ةیلاخ -  تاءاضف  ىرت  تناك 
لك نذإ  نيأ   . ةراملا نم  ةیلاخ  ةفصرأو  بشُع  تاحاسمو 
؟ ةیلزھلا ةلجملا  كلت  حوضوب  هترَّوص  يذلا  سؤبلا  كلذ 

؟ عیمجلا بھذ  نيأو 
نم ةسداسلا  يف  وھو  فرعي  ناكف  تیجھبأ »  » اَّمأ
يف نوشیعي  اوناك  دقل   . ءارقفلا شیعي  نيأ   ، هرمع
يف هتیب  نم  فلخلا  ىلإ  عقت  ةیعادتم  ةقیض  نكاسم 
ًاتاقوأ بعللا  يف  نوُّضمُي  ام  امئاد  مھلافطأ  ناكو   . اتكلك

؛ اھیف هنوكراشي  ةیضاير  ةبعل  لك  يف  هنومزھيو  ةليوط 
ام ناك   ، مھعم يِلبلا  بَعلل  هتیب  نم  لزني  ناك  امدنعو 
بویج ىلإ  فاطملا  هب  يھتني  يلب  نم  هتزوحب 
. كلذل مھنم  ُراَغي  ناكو   . ةئرتھملا ةریصقلا  مھليوارس 



ةعومجم يف  ءارقفلا  لازتخال  ةبغرلا  هذھ  تلظ  دقل 
هجو ىلع  رقفلا  رھظ  نأ  ذنم  اننديَد  ةلَذتبملا  تارابعلا  نم 
املثم ةیعامتجالا  ةيرظنلا  يف  نورھظي  ءارقفلاف  ؛  ضرألا

وأ ءالبن   ، نيرماغم وأ  ىلاسُك  عباتتلاب  بدألا  يف  نورھظي 
نیفتكم وأ  نيزجاع   ، نینعذم وأ  نیبضاغ   ، صوصل

تاسایسلا جذامن  نأ  ةأجافملا  لیبق  نم  سیلو   . مھتاوذب
ىلع رصحنت  ءارقفلل  ةرظنلا  هذھ  عم  ىشامتت  يتلا 
ءارقفلل اودِجوأ  : » لیبق نم  ةطیسب  غیص  يف  اًضيأ  حجرألا 

لیتف اوعزنا  « » ، ناسنإلا قوقحب  اومتھا  « » ، ةرح اًقاوسأ 
«، اًرقف دشألا  ءالؤھل  رثكأ  ًالام  اوحنما  « » ، ًالوأ تاعارصلا 
نإ  . هباش امو  « ، ةیمنتلا لتقت  ةیجراخلا  تادعاسملا  نإ  »
نم ةمھم  بناوج  ىلع  يوطنت  اھلك  راكفألا  هذھ 
ءارقفل ةریبك  ةحاسم  درفُت  ام  اًردان  اھنكلو   ، ةقیقحلا
لامآ نم  هنولمحي  امب   ، لاجر وأ  ءاسن  نم  نیيداع 

وأ راكفأ  نم  هب  نونمؤي  امو   ، تاحومطو دویق  وأ  كوكشو 
ىلع  ، ءارقفلا رھظ  ام  اذإو   . بارطضا نم  مھءارآ  بیصي 
يف ةیمارد  صوخشك  كلذ  نوكي  ام  ةداعف   ، لاح ةيأ 
يف مھو   ، يواسأم دھشم  وأ  ممھلا  ضھنتست  ةياكح 

، ءاثرلاو ةقفشلا  نوعدتسي  وأ  باجعإلا  نوعزتني  امإ  كلذ 
صاخشأك الو   ، ةفرعملل ردصمك  اًدبأ  نورھظي  ال  مھنكلو 

وأ هنوديري  وأ  هیف  نوركفي  ام  لوح  شاقنلا  مھعم  لدابتن 
. هنولعفي

رقفلا داصتقا  نیب  طلخلا  متي   ، معألا بلاغلا  يفو 
، ریسیلا رزنلا  الإ  نوكلمي  ءارقفلا ال  نألف  ءارقفلا : داصتقاو 
يف هابتنالا  يعرتسي  ام  ةمث  سیل  هنأ  ضرتفُي  هنإف 
اذھ مھفلا  ءوس  نإف   ، ظحلا ءوسلو   . يداصتقالا مھدوجو 

، يملاعلا رقفلا  ىلع  برحلا  دوھج  اًمامت  ضوقي  ام  وھ 
نإ  . ةطیسب ًالولح  ِدّلوُت  ةطیسبلا  تالكشملا  نأ  كلذو 

ٍتازجعم تاتُفب  ٌشورفم  رقفلا  ةحفاكم  تاسایس  رامضم 



. يقیقحلا زاجعإلا  ىوتسم  ىلإ  قَْرت  مل  اھنأ  تبث  ةیظحل 
لازتخا ةداع  نع  يلختلا  انیلع  نإف   ، اًمدُق يضمن  ىتحو 

مھفل انعسو  يف  ام  لذبو   ، ةینوترك صوخش  يف  ءارقفلا 
امو تادیقعت  نم  اھفنتكي  ام  لكب  ایقیقح  امھف  مھتایح 

سمخلا ىدم  ىلع  انللظ  ام  وھو   . ءارث نم  هب  مستت 
. اًديدحت هلعف  لواحن  ةیضاملا  ةنس  ةرشع 

نإف نییميداكألا  مظعم  لاح  وھ  امكو   ، نایميداكأ اننإ 
. تانایبلا يف  رظنلا  ناعمإو  تايرظنلا  ةغایص  وھ  انلمع 
اننأ ينعي  ناك  هب  انعلطضا  يذلا  لمعلا  ةعیبط  نكلو 
نحنو  ، ةليوط تاونس  ىدم  ىلعو   ، اًروھش اضيأ  انیضمأ 
ةیموكح ریغ  تامظنم  نم  ءاطشن  عم  ضرألا  ىلع  لمعن 
يحصلا عاطقلا  يف  نیلماعو  نییموكح  نیفظومو 

ىلإ كلذ  انداق  دقو   . رغصلا ةیھانتم  ضورقلا  يحنامو 
ةلئسألا حرطن  ىتح  ءارقفلا  شیعي  ثیح  ةقیضلا  ةقزألا 

الول رونلا  ىریل  باتكلا  اذھ  نكي  ملو   . تانایبلا نع  شتفنو 
دقف  ، مھانیقتلا نيذلا  صاخشألا  انءازإ  هادبأ  يذلا  فطُللا 
ُلحن ام  ةداع  انك  اننأ  مغر  فویضك  امئاد  اننولماعي  اوناك 
انتلئسأ ىلع  نوبیجي  اوناكو   ، دعوم قباس  الب  مھیلع 
اوُّصقو ؛  اھانعم مھیلع  سبتلي  امدنع  ىتح   ، ةانأو ربصب 

(1). مھتاياكح نم  اًریثك  انیلع 
تاياكحلا هذھ  دیعتسن  انحرو   ، انبتاكم ىلإ  اندع  امدنعو 

راھبنالا انارتعا  نأ  الإ  ناك  ام   ، تانایب نم  انعمج  ام  للحنو 
هعمسن انك  ام  لاخدإ  لواحن  نحنو  اًعم  ٍنآ  يف  كابترالاو 
نويومنتلا نويداصتقالا  داتعا  ةطیسب  جذامن  نمض  هارنو 

يف ًابيردت  اوقلت  وأ  نویبرغ  امإ  ًابلاغ  مھو   ) نوفرتحملا
نیعتي امدنع  اھب  ةناعتسالا  تاسایسلا  عانصو  برغلا )
لیلدلا لَِقث  ناك  ام  ةداعو   . ءارقفلا نأشب  ریكفتلا  مھیلع 

وأ انعم  اھانبلج  يتلا  تایضرفلا  مییقت  ةداعإ  ىلع  انمغري 
كلذ لعفن  الأ  لواحن  انك  اَّنكلو   . ًةلمج اھنع  يلختلا  ىتح 



اننكمي فیكو  اھلشف  ءارو  ببسلا  امامت  مھفن  نأ  لبق 
اذھ نإ   . ملاعلل لضفأ  افیصوت  هعم  مدقت  وحن  ىلع  اھتئیھت 

انتلواحم دسجُيو  ؛  تاعطاقتلا كلت  نع  قثبني  باتكلا 
افیصوت مدقت  ةكسامتم  ةصق  ةغایص  ىلإ  ةیمارلا 

. مھتایح ءارقفلا  اھب  شیعي  يتلا  ةیفیكلل 
لوح نیمدعملا  ءارقفلا  ىلع  انھ  انزیكرت  بصنيو 
ةلود نیسمخلا  يف  رقفلا  طخ  طسوتم  نألو   . ملاعلا
ةيدنھ ةیبور  وھ 16  ملاعلا  ءارقف  مظعم  اھیف  شیعي  يتلا 
نيذلا صاخشألا  نإف   ،(2) مویلا يف  دحاولا  صخشلل 
رظن يف  ءارقف  نوربتعُي  كلذ  نم  ىندأ  ىلع  نوشیعي 

نإف 16  ، يلاحلا فرصلا  رعس  بسحبو   . مھنادلب تاموكح 
راعسألا نأل  اًرظنو  هنكل   . ایكيرمأ اًتنس  يواست 36  ةیبور 

يف اھتاریظن  نم  لقأ  نوكت  ةیمانلا  لودلا  مظعم  يف 
هنورتشي ام  اورتشا  اذإ  ءارقفلا  نإف   ، ةینغلا لودلا 

، ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  ةحاتملا  راعسألاب 
يأ 99 كلذ -  نم  رثكأ  اوقفني  نأ  مھیلع  نیعتي  فوسف 

لیختت نأ  كیلع   ، ءارقفلا ةایح  لیختت  ىتحف  كلذلو   . اًتنس
اًتنس ىلع 99  وتسدوم  وأ  يمایم  ةنيدم  يف  شیعت  كنأ 
ادع  ) ًابيرقت ةیمویلا  كتایجاح  لك  اھب  ربدُت  نأو  مویلا  يف 

، ًالثم  ، دنھلا يف  ىتح  لھسلا  رمألاب  كلذ  سیلو  نكسلا .)
ةسمخ كل  يرتشت  فوس  غلبملا  كلذل  ةرظانملا  ةمیقلاف 

نم لاطرأ  يلاوح 3  وأ  ریغصلا  زوملا  نم  اًعبصإ  رشع 
؟ كلذ ىلع  شیعي  نأ  دحأل  نكمي  لھف   . ةدوجلا ءيدر  زرألا 
13  ) صخش نویلم  كانھ 865  ناك  ماعلا 2005،  يفو  هنكل 

غلبملا كلذ  ىلع  نوشیعي  ملاعلا ) ناكس  نم  ةئاملا  يف 
. ملاعلا نم  ةفلتخم  ءاجرأ  يف 

اوغلب نيذلا  صاخشألا  نأ  وھ  انھ  هابتنالا  يعرتسي  ام 
ءيش لك  يف  اًمامت  اننوھبشي  امنإ  رقفلا  نم  دحلا  كلذ 

؛ اھتاذ فعضلا  طاقنو  تابغرلا  مھرطاشن  نحنف  ؛  ابيرقت



، نظلا هیلإ  بھذي  دق  امم  اًمامت  ضیقنلا  ىلعو   ، ءارقفلاو
الإ نوكلمي  مھنوكلو ال  لب   . مھریغ نم  اًدشر  لقأب  اوسیل 
اًثحب مھتارایخ  نولتقي  مھدجن  ام  ًابلاغو   ، ریسیلا رزنلا 
ةجرد ىلع  نیيداصتقا  اونوكي  نأ  مھیلع  نإف  ؛  اًریكفتو 

دیق ىلع  اوقبي  يكل  الإ  ءيشل  ال   ، يعولا نم  ةیلاع 
فالتخا مھتایح  نع  فلتخت  انتایح  نكل   . ةایحلا

وھو  ، سوسلا قرع  بورشم  نع  ةیلوحكلا  تابورشملا 
اھربتعن يتلا  انتایح  صئاصخب  اًقیثو  ًالاصتا  لصتي  رمأ 

. اھنأشب ركفن  ام  اًردانو  ةیھيدب  تامَّلسم 
حبصت نأ  ينعي  مویلا  يف  اًتنس  ىلع 99  شیعلا  نإ 
فحصلاف ةدودحم -  تامولعملل  لوصولا  ىلع  كتردق 

وأ اھیلإ  لوصولا  فلكي  لئاسو  اھلك  بتكلاو  نويزفلتلاو 
قئاقح ًابلاغ  لھجت  كلعجیس  ام  وھو  ًالام -  اھؤانتقا 

نأ لیبق  نم   ، تایھيدبك ملاعلا  ناكس  ةیقب  اھملعي  ةنیعم 
. ةبصحلا ضرم  نم  كلفط  يقت  نأ  اھنكمي  تاحاقللا 

هتاسسؤم نبُت  مل  ملاع  يف  شیعت  نأ  اضيأ  ينعيو 
نم كعد   ، ًابتار نوقلتي  ءارقفلا ال  مظعمف  ؛  كلثم صخشل 

. بتارلا اذھ  نم  ًایئاقلت  عطتقُي  يدعاقت  جمانربب  اوظحي  نأ 
نم اًریثك  يوحت  قئاثو  نأشب  تارارق  ذخَتت  نأ  ينعيو 
ةقرو ةءارق  ىتح  عیطتست  تنأ ال  امیف  ةقیقدلا  لیصافتلا 
نذإ هلعفي  نأ  نكمي  يذلا  ام   . ةریبك فرحأب  ةعوبطم 
يطغي ال  يحص  ٍنیمأت  جتنم  ءازإ  ةءارقلا  لھجي  صخش 
قطنلا ىتح  عیطتسي  ال  يتلا  ضارمألا  نم  اًریثك 
تيوصتلل عارتقالا  زكارمل  هجوتلا  اًضيأ  ينعيو  ؟  اھئامسأب

هنأ وھ  يسایسلا  ماظنلا  نع  كتاربخ  عامِج  نوكي  امیف 
نوكي الأ  ينعيو  ؛  اھُباحصأ اھب  يفي  ال  دوعو  ةعومجم 
ريدم هینجیس  ام  نأل  ؛  كلام هیف  رخدت  نمآ  ناكم  كيدل 

. اھل هترادإ  ةفلك  يطغي  نل  ةلیئضلا  كتارخدم  نم  كنبلا 
. كیلاود اذكھو 



نم ىوصقلا  ةدئافلا  قیقحت  نأ  اًنمض  ينعي  هلك  اذھو 
جاتحي رمأ  وھ  مھرسأ  لبقتسم  نامضو  ءارقفلا  تاردق 

نإف  ، ضیقنلا ىلعو   . ةدارإلا ةوقو  ةراھملا  نم  اًریبك  اًردق 
ةطیسبلا ءاطخألاو  ةریغصلا  قئاوعلاو  ةلیئضلا  فیلاكتلا 

يف رثألا  ةقیمع  ودبت  اھمامأ  ًاليوط  انمظعم  فقي  يتلا ال 
. مھتایح

، لھسلا رمألاب  سیل  رقفلا  نثارب  نم  تالفإلا  نإ  معن 
لیلق ردق  عم  قفارتي  امدنع  كلذ  ةیناكمإب  ساسحإلا  نكل 
لثم  ) ةديدسلا اھتھجو  بوص  ةھجوملا  تادعاسملا  نم 
جئاتن ققحي  نأ  ًانایحأ  هنكمي  طیسب ) زفحم  وأ  ةمولعم 

ریغ تاعقوتلا  نإف   ، ىرخأ ةیحان  نمو   . ةشھدمو ةریبك 
، ةجاحلا اھیلإ  سمت  امثیح  ةقثلا  مادعناو   ، ةمئالملا

اًرومأ نوكت  دق  ةنَّیھ  اھرھاظ  يف  ودبت  يتلا  قئاوعلاو 
اھنكمي ةبسانملا  ةعفارلا  ىلع  ةدحاو  ةطغض  نإ   . ةكلھم

نيأ ةفرعم  بُعَصي  ام  ًابلاغ  هنأ  دیب  ًالئاھ ،  اًقراف  عنصت  نأ 
ال هنأ  يلجلا  نمف   ، هلك كلذ  قوفو   . ةعفارلا كلت  دجوت 

. اھعیمج تالكشملا  لح  اھنكمي  ةدحاو  ةعفار  دجوت 
كلذ لوح  روحمتي  باتك  وھ  ءارقفلا » داصتقا   » نإ
ةایحلا مھف  نع  أشني  يذلا  ءارثلا  ديدش  داصتقالا 
تايرظنلا عاونأ  لوح  رودي  باتك  هنإ   . ءارقفلل ةيداصتقالا 
هقیقحت ءارقفلا  عیطتسي  ام  مھف  ىلع  اندعاست  يتلا 

لصف لك  فصيو   . ام ةعفَدل  ةجاحب  نوحبصي  ىتمو  نيأو 
فاشكتسال ام  ًىعسم  باتكلا  اذھ  لوصف  نم 

اننإ  . اھیلع بلغتلا  ةیفیك  يف  ثحبلاو  ةقلاعلا  تالكشملا 
ةيرسألا ةایحلل  ةیساسألا  بناوجلاب  باتكلا  لھتسن 
هنولعفي يذلا  امو  ؛  هنورتشي يذلا  ام  لثم   ، صاخشألل

ةایح بناوج  وأ   ، مھتحص لایحو   ، مھلافطأ میلعت  لایح 
نوررقي نيذلا  لافطألا  ددع  مكو  ؛  مھئابآ وأ  مھلافطأ 

يتلا ةیفیكلا  فصول  لقتنن  كلذ  دعب  مث   . اذكھو ؛  مھباجنإ



مھنكمي لھ  ؛  ءارقفلا تاسسؤملاو  قاوسألا  اھب  دعاست 
يتلا رطاخملا  دض  مھسفنأ  اونِّمؤيو  اورخديو  اوضرتقي  نأ 
ىتمو  ، مھلجأل تاموكحلا  هب  موقت  يذلا  امو  ؟  اھنوھجاوي
باتكلا دوعي   ، اھلك هتاحفص  ربعو  ؟  تاموكحلا مھلذخت 

لبُس كانھ  لھ  وھو  الأ   ، هسفن يساسألا  لاؤسلل 
لوحي يذلا  امو   ، مھتایحب ءاقترالل  اھعابتا  ءارقفلل  نكمي 
اًساسأ كلذ  ىَزعُي  لھ  ؟  لبسلا هذھ  كولس  نیبو  مھنیب 

هرمأ ءدبلا  نأ  وأ  كلذ  يف  ءدبلا  اھبلطتي  يتلا  ةفلكتلل 
امو ؟  هنوئدتبي ام  ةلصاوم  يف  نمكت  ةبوعصلا  نكل  لھس 
هذھ ةعیبط  سانلا  كردي  لھو  ؟  اِفّلكم كلذ  لعجي  يذلا 
كلذ بِّعصُي  يذلا  امف   ، اھنوكردي ال  اوناك  اذإو  ؟  دئاوفلا

؟ مھیلع
رودي باتك  وھ  رمألا  ةياھن  يف  ءارقفلا » داصتقا   » نإ
يف رقفلا  نوبراحي  فیكو  مھتارایخو  ءارقفلا  ةایح  لوح 
يتلا بابسألا   ، ًالثم  ، مھفن نأ  ىلع  اندعاسي  هنإ   . ملاعلا
نوكي نأ  نود  نكل   ، اًدیفم رغصلا  يھانتم  ليومتلا  لعجت 

بابسألاو ؛  اھنوكي نأ  لمأي  ضعبلا  ناك  يتلا  ةزجعملا  وھ 
ىلع ًابلاغ  ةياھنلا  يف  نولصحي  ءارقفلا  لعجت  يتلا 
يذلا ببسلاو  ؛  مھعفنت امم  رثكأ  مھرضت  ةیحص  ةياعر 
نود رخآ  ولت  اًماع  ةسردملل  نوبھذي  ءارقفلا  لافطأ  لعجي 

لوصحلا يف  ءارقفلا  بغري  ال  اذاملو  ؛  اًئیش اوملعتي  نأ 
يذلا ببسلا  اًضيأ  باتكلا  فشكيو   . يحص نیمأت  ىلع 
سمألاب تناك  يتلا  ةيرحسلا  يصِعلا  نم  اًریثك  لعج 

ةلس يف  مویلا  فاطملا  اھب  ىھتني  لیعافألا  لعفت 
طانم نع  ثيدحلل  اًریثك  باتكلا  قرطتيو   . ةلشافلا راكفألا 
نم ربكأ  جئاتن  ققحي  ًايزمر  اًمعد  لعجي  يذلا  امو   ، لمألا

؛ نیمأتلا قوس  نیسحت  نكمي  فیكو  ؛  ةيزمر جئاتن  درجم 
امو ؛  اًریثك  میلعتلا  يف  لیلقلا  نوكي  نأ  نكمي  اذاملو 
كلذ قوفو   . ومنلا قیقحت  يف  ةدیجلا  فئاظولا  ةیمھأ 



ىلع يفضت  يتلا  بابسألا  حضوي  باتكلا  اذھ  نإف   ، هلك
، ةيویح ةیمھأ  تاذ  ةفرعملا  لعجتو  ةيرھوج  ةمیق  لمألا 

امدنع ىتح   ، لواحن لظن  نأ  انیلع  نیعتي  اذامل  حضوي  امك 
اًمئاد حاجنلا  سیلو   . ًالئاھ انمامأ  لثاملا  يدحتلا  ودبي 

. ودبي دق  املثم  لانملا  دیعبب 
اندحأ نوكي  امدنع  باتكلا  تاحفص  لالخ  ان »  » عمجلا ریمض  مدختسن 

. ةلباقملا يف  ارضاح  لقألا  ىلع 
ةلاقم وھ  رقفلل  انفيرعت  يف  هیلإ  دنتسن  يذلا  سیئرلا  عجرملا  نإ 
ةوقلا لداعت  بـ» ةنونعملا  زیيربود » رییفیلوأ  و« نوتيد » سوجنأ  »

«، ملاعلا يف  ءارقفلل  ةیئارشلا 
”,Purchasing Power Parity for the Global Poor

ةلجم يف 
American Economic Journal: Applied Economics

سكعي امب  اھتمءاوم  نیعتي  يتلا  راعسألا  رادقم  فرعن  نأ  انل  فیك 
ةیلودلا تانراقملا  جمانرب  عورشم  عمج  دقو  ؟  ةشیعملا ةفلك 

يف راعسألل  ةلماش  تانایب  ةدعاق   ، يلودلا كنبلا  هداق  يذلا 
باسحل زیيربود » و« نوتياد »  » اھمدختسا يتلا  تانایبلا  يھو  . ٢٠٠٥

عیمج يف  ءارقفلا  اھكلھتسي  ام  ةداع  يتلا  علسلا  ةلس  ةفلكت 
ناموقي امھو   . اھنأشب تانایب  امھيدل  رفوتت  يتلا  ةریقفلا  نادلبلا 

نامدختسيو رایعمك  ةيدنھلا  ةیبورلا  مادختساب  نيرمتلا  اذھب 
طخ ليوحتل  ةدحتملا  تايالولاب  ةنراقم  دنھلا  يف  راعسألا  رشؤم 
ةوقلا لداعي  يذلا  وحنلا  ىلع  ًاطوبضم   ، تارالود ىلإ  اذھ  رقفلا 

طخ طسوتم  هرابتعاب  ةیبور  دنع ١٦  رقف  طخ  ناحرتقيو   . ةیئارشلا
، ملاعلا ءارقف  ةیبلاغ  اھیف  شیعي  يتلا  ةلود  نیسمخلا  يف  رقفلا 

نامدختسي كلذ  دعب  مث   . لودلا كلت  يف  ءارقفلا  ددع  هديزي  يذلا 
دنھلا نیب  راعسألا  رشؤم  ساسأ  ىلع  ًاطوبضم   ، فرصلا رعس 
ىلإ لصي   ، رالودلاب مقر  ىلإ  ةیبور  ليوحتل ١٦  ةدحتملا  تايالولاو 
ةردقم اھلك  راعسألا  مدقن  اننإف   ، باتكلا اذھ  تاحفص  لالخو   . اًتنس  ٩٩
ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  هیلع  طبُض  يذلا  رالودلابو  ةیلحملا  ةلمعلاب 

رالودلل ةیئارشلا  ةوقلا  لداعت  هرابتعاب  هیلإ  ریشن  يذلا  )
، ةقيرطلا هذھبو  زیيربود .» و« نوتيد »  » ماقرأ مادختساب   ،( يكيرمألا
اًقفو ةرشابم  ساقم  باتكلا  يف  هركذ  دري  ءيش  يأ  رعس  نإف 

هنمث ٣ غلبي  ءيش  كانھ  ناك  اذإ   ، ًالثمف  ) ءارقفلا ةشیعم  ىوتسمل 



طخ يواسي  ًابيرقت  هنإف   ، ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  تارالود 
(. تارم ثالث  رقفلا 



 ١
ىرخأ ةرم  ریكفتلا  اودیعأ 

ةسماخلا نس  نود  لفط  نیيالم  ةعست  وحن  يضقي 
بونج ایقيرفأ  ةقطنم  يفو   (3). ملاعلا لوح  ًايونس  مَھبَحن 
ةافولل ةأرما  نیثالث  لك  نیب  نم  ةدحاو  ضرعتت  ءارحصلا 
ملاعلا يف  ةبسنلا  هذھ  غلبت  امیف   ، عضولا ةیلمع  لالخ 
كانھو  . ةأرما لك 5600  نیب  نم  ةدحاو  ةأرما  مدقتملا 

يف عقي  اھمظعم   ، لقألا ىلع  ةلود  نورشعو  ٌسمخ 
رمع طسوتم  زواجتي  ال   ، ءارحصلا بونج  ایقيرفأ  ةقطنم 

، اھدحو دنھلا  يفو   . ةنس نیسمخو  اًسمخ  اھیف  درفلا 
نوبھذي نمم  لفط  نویلم  نیسمخ  نم  رثكأ  كلانھ 
طسبأب بوتكم  صن  ةءارق  ىتح  مھنكمي  ال  ةسردملل 

(4). تاملكلا
ول دوت  كلعجي  دق  امل  ٌجذومن  يھ  ةقباسلا  ةرقفلا 
دق  ، لاوحألا نسحأ  يفو  لب   ، ًابناج باتكلا  اذھ  تعضو 
رقفلا ةیضق  يف  ریكفتلا  نع  كنھذ  تفرص  ول  دوت  كلعجت 
مجحلا ةلئاھ  ودبت  ةكشملاف  اھتمرب : يملاعلا 

ءارو نم  انتياغ  ّنكل   . اھل دارُي  لح  ِلك  ىلع  يصعتستو 
. كلذ لعفت  الأب  كعانقإ  يھ  باتكلا  اذھ 

ةعماج يف  اًرخؤم  تيرجُأ  ٌةبرجت  حوضوب  ترھظأ  دقو 
انيدل ِدّلوُت  نأ  نكمي  ةلكشملا  ةماخض  نأ  فیك  اینافلسنب 
هذھ بسحبو   (5). اھمامأ مازھنالاو  زجعلاب  اًروعش  ةلوھسب 
نيذلا بالطلا  نم  اًددع  نوثحابلا  حنم  دقف   ، ةبرجتلا
نایبتسا ءلم  لباقم  تارالود  ةسمخ  ًایئاوشع  اوریتخُا 

مھنم اوبلطيو  اًروشنم  مھیلع  اوضرعي  نأ  لبق   ، ریصق
ىدحإ يھو   ،« لافطألا اوذقنأ   » ةیعمج حلاصل  عربتلا 



كانھ ناكو   . ملاعلا لوح  ةدئارلا  ةيریخلا  تامظنملا 
امھلوأ ىوحو  بالطلا  ىلع  اضرُع  دق  نافلتخم  ناروشنم 

: ةیلاتلا ةرقفلا 
ةثالث نم  رثكأ  ىلع  يوالام  يف  ءاذغلا  صقن  رثؤي 
يف داحلا  صقنلا  ىدأ   ، ایبماز يفو  ؛  لفط نیيالم 

لوصحم يف  ضافخنا  ىلإ  راطمألا  لوطھ  تالدعم 
ماعلا ٢٠٠٠. نم  ةيادب  ةئاملا  يف  ةبسنب ٤٢  ةرذلا 

يبماز نطاوم  نیيالم  ةثالث  ءاھز  هجاوي   ، كلذل ةجیتنكو 
مھو يلوجنأ -  نیيالم  ُةعبرأ  رطضُا  امك  ؛  عوجلا رطخ 
يف امأ  ؛  مھلزانم كرتل  كانھ -  ناكسلا  ددع  ثلث 
ةجاحب صخش  نویلم  ىلع ١١  ديزي  ام  كانھف   ، ایبویثأ

. ةلجاع ةیئاذغ  تادعاسمل  ةسام 
ىرخأ ةعومجم  ىلع  ضرُع  يذلا  يناثلا  روشنملا  امأ 
يوحيو ةریغص  ةلفط  ةروص  رھظُي  ناكف  بالطلا  نم 

: ةیلاتلا ةرقفلا 
ةعباسلا يف  يلام  ةلود  نم  ةاتف  يھو   ، ةیقُر يناعت 

ىتح وأ  عوجلا  رطخ  هجاوتو  اًعقدم  ًارقف   ، اھرمع نم 
لصحتس يتلا  ةیلاملا  ةبھلا  لضفبو   . اًعوج توملا 

لالخ نمو   . لضفألا ىلإ  اھتایح  ریغتت  فوس   ، كنم اھیلع 
رمأ مھمھي  نيرخآ  ةاعر  نمو  كنم  معد  نم  هاقلتت  ام 

نواعتلاب لافطألا » اوذقنأ   » ةمظنم لمعت  فوسف   ، ةیقر
ىلع عمتجملا  يف  نيرخآ  دارفأو  ةیقر  ةرسأ  عم 
نع ًالضف   ، اھل میلعتلاو  ءاذغلا  ریفوت  ىلع  ةدعاسملا 

يعولا زيزعتو  ةیساسألا  ةیبطلا  ةياعرلا  ميدقت 
. اھيدل يحصلا 

يتلا تاعربتلا  طسوتم  غلب  دقف   ، ةبرجتلا جئاتنل  اًقفوو 
لوألا روشنملا  مھیلع  ضرُع  نمم  بلاط  لك  اھب  مدقت 
ةاسأم هیف  تدسجت  يذلا  يناثلا  روشنملا  عم  امأ   . رالود  1.16



دقف  ، دحاو صخش  ةاسأم  يف  صاخشألا  نم  نیيالملا 
بلاط 2.83 لك  اھب  مدقت  يتلا  تاعربتلا  طسوتم  غلب 

روشنملا مھیلع  ضرُع  نيذلا  بالطلا  نأ  ودبيو   . رالود
نم ردق  لمحت  يف  ربكأ  ةبغر  مھيدل  تدلوت  دق  يناثلا 

اوھجوُو امدنعو  مھنأ  الإ   ، ةیقر ةدعاسم  نع  ةیلوؤسملا 
روشنملا اھل  ضرعي  يتلا  ةیملاعلا  ةلكشملا  مجحب 

. فقوملا دیس  وھ  ناك  طابحإلاب  مھروعش  نإف   ، لوألا
، نيرخآ بالط  ىلع  نيروشنملا  نيذھ  ضرع  ىرج  دقو 
نأ ىلإ  مھھیبنت  مت  دق  ناك  هنأ  دیب   ، اًضيأ ًایئاوشع  اوریتخا 

مھعربت نوكي  امدنع  مھدوقنب  عربتلل  نولیمي  صاخشألا 
لثم ميدقتل  نولیمي  امم  رثكأ  اھنیعب  ةیحض  حلاصل  اًھجوم 
نأشب ةماع  تامولعم  مھیلع  ضرعُت  نأ  دعب  عربتلا  اذھ 
مھیلع ضرُع  نيذلا  ءالؤھف   . عربتلا مھنم  يعدتست  ةمزأ 
ایبماز يف  رقفلا  ةلاح  ضرعتسي  يذلا  لوألا  روشنملا 
هعمج يذلا  غلبملا  تاذ  ابيرقت  اومدق   ، يلامو الوجنأو 

. بلاط لك  نم  رالود  وھو 1.26  هیبنتلا  اذھ  نودب  روشنملا 
يذلا يناثلا  روشنملا  مھیلع  ضرُع  نيذلا  ءالؤھ  امأ 

اذھ دعب  رالود  بـ 1.36  اوعربت  دقف   ، ةیقر ةلاح  ضرعتسي 
اذھ نودب  مھؤالمز  همدق  ام  فصن  نم  لقأ  يأ   ، هیبنتلا

بالطلا عیجشت  نأ  نیبت  دقو   . ىلوألا ةبرجتلا  يف  هیبنتلا 
، ةیقر وحن  ءاخس  لقأ  مھلعج  دق  ریكفتلا  ةداعإ  ىلع 

عیمج ءازإ  ءاخس  رثكأ  اوحبصي  مل  هتاذ  تقولا  يفو  مھنكل 
. يلام يف  عوجلاو  رقفلا  اياحض 

رعشن يتلا  ةیفیكلا  سكعت  امنإ  بالطلا  ةباجتسا  نإ 
ذإ ؛  رقفلا ةلكشم  لثم  تالكشمب  هَجاوُن  امدنع  اًعیمج  اھب 
امدنع امیسالو   ، ءایخسأ نوكن  نأل  ىلوألا  انترطفب  لیمن 
ةضرُع تتاب  دقو  اھرمع  نم  ةعباسلا  يف  ةلفط  ىرن 
بالط عم  لاحلا  وھ  املثمو   ، هنأ دیب   . رقفلاو عوجلا  رطخل 

ام ًابلاغ  رمألا  يف  ریكفتلا  ةداعإ  نإف   ، اینافلسنب ةعماج 



نم ىجرُت  ةیقیقح  ةدئاف  ةمث  سیل  هنأ  ىلإ  اندوقت 
يف ىقلُت  ءام  ةرطقك  الإ  نوكت  نل  انتمھاسمف  عربتلا :
باتكلا اذھ  نإ   . ءاملا بِّرسُي  ٌولَد  حجرألا  ىلع  وھو   ، ولَد

نم صلختلا  ربع  كلذو   ، ریكفتلا ةداعإل  ةوعد  وھ  امنإ 
زواجتت ةلئاھ  ةمھم  يھ  رقفلا  ةبراحم  نأب  روعشلا 
يتلا تايدحتلا  يف  ریكفتلا  يف  عرشن  مث   ، انتاردق

نم ةعومجم  اھرابتعاب  ةلكشملا  اھیلع  يوطنت 
انمق ام  اذإ   ، انتعاطتساب يتلا  ةسوململا  تالكشملا 
. ًایئاھن اھلحن  نأ   ، میلسلا وحنلا  ىلع  اھمھفو  اھديدحتب 
يتلا ةیفیكلا  يھ  هذھ  تسیلف   ، ظحلا ءوسلو  هنأ  الإ 

نم ًالدبف   . رقفلا ةیضق  لوح  ةداع  تاشاقنلا  اھب  غاصُت 
ةباصإلا جالعب  ةلیفكلا  لبسلا  لضفأل  مھتشقانم 
ءاربخلا نم  اًریثك  دجن   ، كنضلا ىمح  وأ  لاھسإلاب 
ةلئسألا  » ىلع زیكرتلل  نولیمي  مھتأرجب  نیفورعملا 

امو ؟  رقفلل يساسألا  ببسلا  ام  لیبَق : نم  ىربكلا »
؟ ةرحلا قاوسألا  يف  اھعضن  نأ  بجي  يتلا  ةقثلا  رادقم 

نكمي لھو  ؟  ءارقفلا ىلع  عفنلاب  ةیطارقميدلا  دوعت  لھو 
؟ ددصلا اذھ  يف  اًرود  يدؤت  نأ  ةیجراخلا  تادعاسملل 

. اًّرج ملَھو 
ممألا ىدل  راشتسم  وھو   ،« سكاس يرفیج   » بیجي

يف ایبمولوك  ةعماج  يف  ضرألا  دھعمل  ريدمو  ةدحتملا 
هذھ لك  ىلع   ، لاجملا اذھ  يف  ریبخو  كرويوین  ةنيدم 
اھنأل ةریقف  يھ  امنإ  ةریقفلا  لودلا  نإ  لوقي  ذإ  ةلئسألا :
اھیف ىشفتيو  ةبصخلا  ةبرتلا  اھب  رفوتت  الو  راح  خانم  تاذ 
لطت ال  ةسیبح  ًالود  نوكت  ام  ًابلاغ  يھو   ، ايرالملا ضرم 
ریسعلا نم  لعجي  يذلا  رمألا  ؛  تاطیحم وأ  راحب  ىلع 
ٍتارامثتسا ىقلتت  نأ  نود  ةجتنم  ًالود  حبصت  نأ  اھیلع 
تالكشملا هذھ  ةجلاعم  ىلع  اھدعاست  ةمخض  ةیلوأ 

اھنأل تارامثتسالا  هذھ  ریفوت  عیطتست  اھنكل ال   . ةنطوتملا



نويداصتقالا حلطصا  امیف  ةقلاعو  ةریقف  ٌلود  اًديدحت 
لمعب مایقلا  متي  نأ  ىلإو  رقفلا .» ةدیصِم   » هتیمست ىلع 

وأ ةرحلا  قوسلا  عیطتست  نلف   ، تالكشملا هذھ  لایح  ام 
وھ اذھو   . لودلا هذھل  لاب  اذ  اًئیش  مدقت  نأ  ةیطارقميدلا 
ذإ ؛  ةیمھأ ةیجراخلا  تادعاسملا  بِسكُي  يذلا  ببسلا 
ربع ةیباجيإ  ةرئاد  قالطإ  ىلع  دعاست  نأ  اھنكمي 

تالاجملا يف  رامثتسالا  ىلع  ةریقفلا  لودلا  ةدعاسم 
لیخادملا نأش  نم  نإ   . ةیجاتنإ رثكأ  اھلعجو  ةیمھأ  رثكألا 
ٍتارامثتسا ِدّلوت  نأ  كلذ  نع  مجنتس  يتلا  ةیلاعلا 

. يباجيإلا يدعاصتلا  ىنحنملا  لصاوتي  اذكھو  ؛  ةیفاضإ
يف اًعیبم  بتكلا  لضفأ  بقل  ىلع  زئاحلا  هباتك  يفو 

End of) « رقفلا ةياھن  ناونع « تحت  ءاج  يذلا  ماعلا 2005 
ملاعلا لود  تناك  ول  هنأب  سكاس »  » ججاحي Poverty)ا(6)، 
رالود رایلم  هتمیق 195  ام  عفدب  اھسفنأ  تمزلأ  دق  ةینغلا 

نم ةرتفلا  يف  ةیجراخ  تادعاسم  لكش  يف  ًايونس 
هروذج نم  رقفلا  لاصئتسا  ناكمإلاب  ناكل  ىلإ 2025،   2005

. ةرتفلا هذھ  ةياھنب 
باوصلا نأ  نوري  ةأرج  نِوّلقي  نمم ال   ، نيرخآ كانھ  نكل 

دقو سكاس .»  » اھدروأ يتلا  تاباجإلا  لك  ىفاج  دق 
يأرلا سكاس » « ضراعي يذلا   ،« يلرتسيإ مایليو   » حبصأ

نم رخآلا  فرطلا  يف  كرويوین  ةعماج  نم  اًقالطنا 
ةركفل ةضھانملا  تایصخشلا  زربأ  نم  اًدحاو   ، نتاھنام

، امھ نیباتكل  هرشن  دعب  امیسالو   ، ةیجراخلا تادعاسملا 
،The Elusive Quest for Growth « ومنلا نع  غوارملا  ثحبلا  »
The White Man’s « ضیبألا لجرلا  ىلع  عقاولا  ءبعلا  و«

ةيداصتقا يھو   ،« ويوم ازیبماد   » تّمض امك   (7) Burden.ا 
كنبلاو سكاس » نامدلوج   » كنب يف  لمعلا  اھل  قبس 
ریخألا اھباتك  يف  « يلرتسيإ  » توصل اھتوص   ، يلودلا

نأب عفدي  امھالكو   (8) » Dead Aid.ا  ةتیملا تادعاسملا  »



قوعت يھف  ؛  اھعفن نم  ربكأ  اھررض  تادعاسملا 
، مھتالكشمل لولح  نع  مھسفنأب  ثحبلا  نع  صاخشألا 

تاسسؤملا دسفُت  هتاذ  تقولا  يفو  اھنوك  نع  ًالضف 
تادعاسملا تالاكو  نم  لعجتو  لب   ، اھضوقُتو ةیلحملا 

ناھرلا نإ   . اھدوجو ةمادإل  ىعست  طغض  تاعومجم 
ةدحاو ةركف  ىلع  دامتعالا  وھ  ةریقفلا  لودلل  لضفألا 

ةرح قاوسألا  نوكت  امدنع  هنأ  اھدافم  ةطیسبو 
روثعلا سانلا  عسوب  حبصي  هنإف   ، ةمیلس تازفحملاو 

؛ تالكشم نم  مھھجاوي  ام  لح  مھل  لفكت  قئارط  ىلع 
نم ىتح  وأ  جراخلا  نم  تانوعم  ىلإ  نوجاتحي  يلاتلابو ال 

ةیمؤاشتلا ةرظنلا  باحصأ  نإف   ، ىنعملا اذھب   . مھتاموكح
ةرظن نونبتي  رمألا  عقاو  يف  مھ  تادعاسملا  عفن  ءازإ 
اھلالخ نم  لمعي  يتلا  ةقيرطلا  ءازإ  ةصلاخ  ةیلؤافت 
همسا ءيش  ةمث  سیلف   ،« يلرتسيإ  » بسحبو  . ملاعلا

. رقفلا دئاصم 
نيذلا ءالؤھأ  ؟  هقيدصت انیلع  بجي  يذلا  نم  ىرُت 

مأ ؟  ةلكشملا لحت  نأ  اھنكمي  تادعاسملا  نأب  انل  نولوقي 
اذھ نكل  ؟  ةَّلب نیطلا  ديزت  اھنإ  نولوقي  نيذلا  ءالؤھ 
جاتحن اننأل  هذھ  ةيرظنلا  هتروصب  هلح  نكمي  ال  لاجسلا 

ام ةداع  يتلا  تانایبلا  ةیعون  نإف   ، ظحلا ءوسلو   . ًالیلد
ىظحت ىربكلا ال  ةلئسألا  هذھل  يدصتلا  دنع  اھب  ناعتسُي 
تاياكحلا يف  اًدبأ  صقن  ةمث  سیلو   . ةیقوثوملاب

اننكمي ام  اًمئادو   ، كاذ وأ  فرطلا  اذھل  ةمعادلا  ةیصخشلا 
. كاذ وأ  اذھ  معدت  لقألا  ىلع  ةدحاو  ةياكح  دجن  نأ 

ةریبك ةیلام  تانوعم  ادناور  تقلت   ، لاثملا لیبس  ىلعو 
ةیعامجلا ةدابإلا  تایلمع  تبقعأ  يتلا  تاونسلا  لالخ 

دھشي امنیبو   . كلذ رثإ  ىلع  اًراھدزا  تدھش  دقو   ، ةرشابم
ىعس دقف   ، شاعتنالا نم  ةلاح  نآلا  ةلودلا  داصتقا 
ةلاحل ةلودلاب  لاقتنالا  وحن  يماجاك » لوب   » سیئرلا



عضن نأ  انل  يغبني  لھف   . تادعاسملا نع  اھیف  ينغتست 
عفنلاب اھیف  تادعاسملا  دوعت  يتلا  جذامنلا  نمض  ادناور 

ىلع دامتعالل  ءيضم  جذومنك  وأ   ،( سكاس ریشي  امك  )
؟ امھیلك يف  وأ  )؟  ويوم اھمدقت  امك   ) تاذلا

نإف  ، ادناور ةلاح  لثم  ةيدرف  ةلثمأ  ديدحت  نكمي  هنألو ال 
ةلئسألا نع  ةباجإلل  نوعسي  نيذلا  نیثحابلا  مظعم 

ًالود مضت  يتلا  تانراقملا  نولضفي  ىربكلا  ةیفسلفلا 
ةصاخلا تانایبلا  حضوت   ، لاثملا لیبس  ىلعو   . ةددعتم

تقلت يتلا  لودلا  نأ  ملاعلا  لوح  ةلود  يتئام  يلاوحب 
. لودلا ةیقب  نم  عرسأ  اًومن  ققحت  مل  رثكأ  تادعاسم 

تادعاسملا نأ  ىلع  ًالیلد  هرابتعاب  كلذ  رَّسفُي  ام  ًابلاغو 
اًضيأ ينعت  نأ  نكمي   ، ةقیقحلا يف  اھنكل   ، ةلاعف تسیل 
ىلع مھتناعأ  دق  تادعاسملا  نوكت  امبرف   . ضیقنلا
دشأ حبصتس  رومألا  تناك  امبرو   ، ىربك ةثراك  يشاحت 

؛ فرعن ال  ةطاسبب  اننإ   . تادعاسملا هذھ  نود  نم  اًءوس 
. عساو قاطن  ىلع  كلذ  ناك  نإو  نھكتن  اننكل 

وأ تادعاسملا  دض  لیلد  اًقح  كلانھ  نكي  مل  اذإ  نكلو 
نع ىلختن  لھ  هلعف -  انیلع  نیعتي  يذلا  امف   ، اھعم
نأل انوعدي  ام  ةمث  سیل  هنإف   ، ظحلا نسحل  ؟  نذإ ءارقفلا 
كانھ رمألا  عقاو  يفف   . دحلا اذھ  ىلإ  نییمازھنا  نوكن 

 - ةعسوُم ةباجإ  لثمي  هلمكأب  باتكلا  اذھ  نإ  لب  تاباجإ - 
ةیعون نم  تسیل  تاباجإلا  هذھ  نأ  وھ  كلانھ  ام  لك  نكل 

« سكاس  » نم لك  اھلضفي  يتلا  ةمساحلا  تاباجإلا 
تناك اذإ  امع  كربخي  نل  باتكلا  اذھو  يلرتسيإ .» و«
تناك اذإ  امع  كربخیس  هنكل   ، ةراض وأ  ةعفان  تادعاسملا 
اھیقلتم ىلع  تداع  دق  تادعاسملا  نم  اھنیعب  تالاح 

اًمكح ردصن  نأ  عیطتسن  ال  انك  نإو  نحنف  ال.  مأ  ةدئافلاب 
كش الو  انيدل  نإف   ، ماظنك ةیطارقميدلا  ةءافك  ىدم  ىلع 
حبصت نأ  اھنكمي  ةیطارقميدلا  تناك  اذإ  ام  لوح  هلوقن  ام 



ربع ایسینودنأ  يف  ةیفيرلا  قطانملا  يف  ةیلعاف  رثكأ 
ضرألا ىلع  اھب  رادت  يتلا  ةیمیظنتلا  ةقيرطلا  رییغت 

. اذكھو
ضعب نع  ةباجإلا  نأ  اًحضاو  سیلف   ، لاح ةيأ  ىلعو 

تادعاسملا تناك  اذإ  ام  لیبق  نم  ىربكلا  ةلئسألا  هذھ 
نأ ًانایحأ  انل  دارُي  يتلا  ةیمھألاب  يھ   ، ةدیفم ةیجراخلا 
ءالؤھ ىدل  ةمخض  ودبت  تادعاسملا  نإ   . اھقدصن

، يس يد  نطنشاو  وأ  سيراب  وأ  ندنل  يف  نيدوجوملا 
ىدل كلذكو   ) ءارقفلل تانوعملا  ميدقتل  نوسمحتي  نمم 
مھنوكل ضاعتمالاب  نورعشي  نمم  ةسامح  لقألا  ءالؤھ 
ةقیقح يف   ، تادعاسملا نكل  كلذ .) ةفلكت  نولمحتي 
يتلا لاومألا  نم  ةياغلل  ًالیئض  اًردق  الإ  لثمت  ال   ، رمألا
يتلا جماربلا  مظعم  نأ  امك   . ًايونس ءارقفلا  ىلع  قفنُت 
لالخ نم  اھليومت  متي  امنإ  ملاعلا  يف  ءارقفلا  فدھتست 
دنھلا ىقلتت  ، ال  ًالثمف ؛  مھسفنأ ءارقفلا  ءالؤھ  لود  دراوم 
ةرتفلا يف  تقفنأ  اھنأ  دیب   ، تادعاسم يأ  ساسألا  يف 
رالود رایلم   31  ) ةیبور نویليرت  فصن  ىلإ 2005  نم 2004 
میلعتلا جمارب  ىلع   (9)( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب 
ایقيرفأ يف  ىتحو   . اھئارقفل ًايرصح  ةھجوملا  يئادتبالا 

اھنإف  ، ةیمھأ رثكأ  اًرود  ةیجراخلا  تادعاسملا  يدؤت  ثیح 
ةیموكحلا تاینازیملا  نم  ةئاملا  يف  ىوس 5.7  لثمت  مل 

ايریجین انینثتسا  ام  اذإ  ةئاملا  يف  ماعلا 2003 (12  يف 
لیلقلا الإ  نایقلتت  الو  نايربك  ناتلود  امھو  ایقيرفأ  بونجو 

(10) (. تادعاسملا هذھ  نم  اًدج 
لوح يئاھناللا  لاجسلا  نأ  وھ   ، ةیمھأ رثكألا  رمألاو 
تاذ بناوج  انع  بجحي  ام  ًابلاغ  اھعفنو  تادعاسملا  ررض 
نكل  ، لاومألا يتأت  نيأ  نم  مھي  ال  ذإ  ؛  ًالعف ربكأ  ةیمھأ 
رایتخاب قلعتي  رمألا  اذھو   . بھذت نيأ  وھ  مھملا 

نأ يغبني  لھف   ، هليومت يغبني  يذلا  بئاصلا  عورشملا 



رفوي وأ   ، نیمدعملا ءارقفلل  ماعطلا  رفوي  اًعورشم  نوكي 
تادایعلا ئشني  وأ   ، نسلا رابكل  ةيدعاقتلا  بتاورلا 

لضفأ يف  ریكفتلا  يتأي  ذئدعبو  ؟  ىضرملل ةیبطلا 
، ًالثم   ، تادایعلاف  . هلیغشتو عورشملا  ةرادإل  لبسلا 
لبس ربع  نیفظوم  نم  هجاتحت  ام  ریفوتو  اھلیغشت  نكمي 

. ةفلتخم
تادعاسملا ررض  لوح  رئادلا  لاجسلا  اذھ  مضخ  يفو 

ةركفلا ةقیقح  ضراعي  دحأ  كانھ  سیل   ، اھعفن وأ 
نوعلا دي  دمن  نأ  انل  يغبني  هنأ  اھدافم  يتلا  ةیساسألا 
ةأجافم ةمث  تسیلو   . ًالیبس كلذ  ىلإ  انعطتسا  ام  ءارقفلل 

لوح رجنیس » رتیب   » فوسلیفلا بتك  دقف   . كلذ يف 
صاخشألا ةایح  ذاقنإ  ىلع  انثحي  يذلا  يقالخألا  عفادلا 

فوس صاخشألا  مظعم  نأ  ىري  وھو   ، مھفرعن ال  نيذلا 
يف رالود  فلأ  اھنمث  ةلذبب  رطاخ  بیط  نع  نوحَّضُي 

،(11) ءام ةكرب  يف  قرغي  هوأر  ام  اذإ  لفطل  مھذاقنإ  لیبس 
لفطلا كلذ  نیب  قرف  ةمث  نوكي  نأ  يغبني  هنأب ال  ججاحيو 

لك نوتومي  نيرخآ  لفط  نیيالم  ةعست  نیبو  قرغي  يذلا 
نيریثك نأ  امك   . سماخلا مھماع  اوغلبي  نأ  نود  ماع 

يداصتقالا فوسلیفلا   ،« نس ایترامأ   » اضيأ نوقفاویس 
يف ببستي  رقفلا  نأ  يف  يأرلا   ، لبون ةزئاج  ىلع  زئاحلا 
ىلعو  . ةيرشبلا دراوملاو  تاراھملا  يف  ةحداف  رئاسخ 
امنإو ؛  لاملا يف  صقن  درجم  سیل  رقفلا  نإف   ، هلوق دح 
ةنماكلا تاردقلا  قالطإ  ىلع  ةردقلل  راقتفالا  وھ 

يف ةریقف  ةلفط  يأل  حاتُي  نل  هنأ  حَجرُيو   (12). ناسنإلل
تاونس عضبل  الإ  ةسردملا  ىلإ  باھذلا  ةیقيرفألا  ةراقلا 

، ةیعملألاو ءاكذلاب  ىظحت  تناك  نإو  ىتح  ىصقأ  دحك 
يتلا ةمیلسلا  ةيذغتلا  ىلع  لصحت  نل  اھنأ  اًضيأ  حجرُيو 
دجت نلو   ، يملاع زارط  نم  ةیضاير  حبصت  نأل  اھلھؤت 
لاح يف  عورشم  ءدب  نم  اھنكمي  يذلا  مزاللا  ليومتلا 



. ةعئار ةركف  اھيدل  تدلوت 
ةایحلا هذھ  لثم  رثؤت  نأ  لمتحملا  ریغ  نم  هنأ  حیحص 
ملاعلا لود  يف  صاخشألا  يف  اًرشابم  اًریثأت  ةرَدھملا 
هذھب فاطملا  يھتني  نأ  ًالیحتسم  سیل  هنكل   ، مدقتملا
صقن سوریفب  باصُت  مث  ةرھاع  حبصت  نأل  ةلفطلا 

هب بیصتف   ، زديإلا ضرم  ببسي  يذلا  ةبستكملا  ةعانملا 
وأ  ، هدالب ىلإ  ضرملا  لمحب  هرودب  موقیس  ًایكيرمأ  اًحئاس 
ىلع ةرداق  نوكت  لسلا  ءاد  نم  ةلالُس  اھيدل  روطتت  نأ 
ةياھن يف  اھلیبس  ةلالُسلا  هذھ  دجت  مث   ، ریقاقعلا ةمواقم 

، ةسردملاب تقحتلا  دق  تناك  ول  امأ   . ابوروأ ىلإ  فاطملا 
ضرمل اًجالع  عرتخي  يذلا  صخشلا  كلذ  تحبصأ  امبرلف 

كلت  ،« وجنام ياد   » لثم  ، تحبصأ امبرل  وأ   ، رمياھزلألا
ةسردملا ىلإ  ةدوعلا  تعاطتسا  يتلا  ةینیصلا  ةاتفلا 

نأل رمألا  اھب  ىھتناو   ، كونبلا دحأ  يف  يئالمإ  أطخ  لضفب 
نیفظوملا نم  اًفالآ  فظوتو  ةزراب  لامعأ  ةدیس  حبصت 

« فوتسيرك سالوكین   » نم لك  دھشتسيو   ) اھيدل
فصن نونعملا « امھباتك  يف  اھتصقب  نودُو » ليریش  و«

، وأشلا كلذ  غلبت  مل  اھنأ  ول  ىتحو   (Half the Sky).(13 « ءامسلا
لوصحلا نم  اھنامرح  غِّوسُي  نأ  نكمي  نذإ  ءيش  يأف 

؟ ةصرفلا ىلع 
لھ : » لاؤسلل لوحتن  امدنع  زربي  يسیئرلا  فالخلا  نإ 
ام ؟ » ءارقفلا ةدعاسمل  ةلاعف  قئارطب  ةفرعم  ىلع  نحن 

ةدعاسم لوح  رجنیس »  » يأر نم  اًنمض  همھف  نكمي 
عفادلاف ؛  كلذب مایقلا  ةیفیك  فرعت  نأ  ةركف  يھ  نيرخآلا 
قرغي لفط  ذاقنإل  كتلذبب  ةیحضتلا  ءارو  يقالخألا 
حبَست فیك  فرعت  ال  تنك  اذإ  ریثكب  اًحاحلإ  لقأ  نوكیس 
ةایحلا هباتك « يف  رجنیس » « لواحي  ، كلذلو  . ءاملا يف 
مدقي نأ  اًدھاج   The Life You Can Save « اھذاقنإ كنكمي  يتلا 
بجي يتلا  ءایشألا  نم  ةسوملم  ةلثمأب  ةمئاق  هئارقل 



لكشب اھثيدحت  ىلع  بأد  ةمئاق  يھو   ، اھمعد مھیلع 
موقيو  (14). تنرتنإلا ةكبش  ىلع  هعقوم  ىلع  مظتنم 
ةركفلا نإ  نودُوو .» فوتسيرك   » نم ٌلك  هتاذ  ءيشلاب 

نأ نود  ملاعلا  تالكشم  نع  ثيدحلا  نأ  يھو  ةطیسب 
ىلإ يضفي  بولسأ  وھ  ةنكمملا  لولحلا  ضعب  اھل  حرطن 

. مدقتلا زارحإ  ىلإ  سیلو  زجعلا  ةوھ  يف  عوقولا 
يف ركفن  نأ  اًقح  دیفي  امم  هنإف  ببسلا  اذھلو 
لولح اھل  دجوت  نأ  نكمي  يتلا  ةیلعفلا  تالكشملا 

ةیجراخلا تادعاسملا  يف  ریكفتلا  نم  ًالدب   ، ةددحم
ميدقت نم  ًالدب  نوعلا  ميدقت  ينعي  امم  ؛  اًمومع 

دقف  ، كلذ ىلع  ًالاثم  اندرأ  اذإو   . ةیلاملا تادعاسملا 
ةحصلا ةمظنم  تاءاصحإل  اًقفو   ، ايرالملا ضرم  ببست 

ناك ماعلا 2008،  يف  ةافو  ةلاح  نویلم  يف   ، ةیملاعلا
ءيشلا نإ   (15). ةیقيرفألا ةراقلا  نم  لافطأ  مھمظعم 
ضوعبلا تاكبش  تحت  مونلا  نأ  وھ  هملعن  يذلا  دیحولا 

ذاقنإ ىلع  دعاسي  نأ  نكمي  ايرالملا  ضوعب  نم  ةیقاولا 
مونلا نأ  تاساردلا  تحضوأ  دقو   . حاورألا هذھ  نم  ریثكلا 
يتلا قطانملا  يف  ضوعبلا  نم  ةیقاو  تاكبش  تحت 
اذھب ةباصإلا  ةیلامتحا  ِصّلقي   ، ايرالملا اھیف  ىشفتت 
نأ نامضل  لبسلا  لضفأ  ام   ، نذإ  (16). فصنلا ىلإ  ضرملا 

؟ تاكبشلا هذھ  تحت  لافطألا  ماني 
مدقت نأ  كنكمي   ، ًابيرقت  تارالود  ةرشع  لباقم  يفو 
نأو ايرالملا  نم  ةياقولل  ضوعب  ةكبش  ةدحاو  ةرُسأل 
يغبني لھ  نكل   . اھمادختسا ةیفیك  ةرُسألا  ِمّلعُت 
تاكبش مدقت  نأ  ةیموكحلا  ریغ  تامظنملل  وأ  تاموكحلل 
مھنم بلطت  نأ  اھل  يغبني  هنأ  وأ   ، ًاناجم  ءابآلل  ضوعبلا 
يغبني وأ  ؟  ًالثم  ةمعَّدم  راعسأب  ولو   ، مھسفنأب اھءارش 

؟ يلعفلا اھرعسب  قوسلا  نم  اھنورتشي  مھعدن  نأ  انل 
سیل ةلئسألا  هذھ  لثمل  ةبوجأ  ىلع  روثعلا  نأ  مغرو 



اھزوعُي ةبوجأ  نوكتس  كش  الو  اھنإف   ، اًرذعتم اًرمأ 
ةبلصتم فقاوم  نونبتي  نوریثك  ءاربخ »  » كانھو  . حوضولا

زكترت هذھ ال  مھفقاوم  تناك  نإو  ىتح  ةلئسألا  هذھ  نم 
. ةیھاو ةلدأ  ىلع  الإ 

تحت يرام »  » مون نإف   ، ٍدعم ضرم  ايرالملا  نأل  اًرظنو 
« نوج  » ةباصإ لعجي   ، ايرالملا نم  ةیقاو  ضوعب  ةكبش 
ىلع ناكسلا  فصن  حبصأ  اذإو  ًالامتحا -  لقأ  ايرالملاب 
هنإف ذئدنعف   ، ةیقاولا ضوعبلا  تاكبش  تحت  نوماني  لقألا 

تاكبشلا هذھ  تحت  نوماني  ال  نيذلا  ءالؤھ  ىتح 
(17). ضرملاب ةباصإلل  ریثكب  ةضرع  لقأ  نونوكیس 

نیضَّرعملا لافطألا  عبر  نم  لقأ  نأ  يھ  ةلكشملاو 
تاكبش تحت  نوماني  نم  مھ  طقف  ضرملاب  ةباصإلل 
ةفلُك يھ  تارالود  ةرشعلا  نأ  ودبيو  (18)؛  ةیقاولا ضوعبلا 
متي ىتحو   . اینیك وأ  يلام  يف  ةریثك  ٍرسأ  ةقاط  قوفت 
يف نيرخآلا  ناكسللو  مدختسملل  عفنلا  قیقحت 

ضوعبلا تاكبش  عیب  ودبي  فوسف   ، ءاوسلا ىلع  ةقطنملا 
اھیجاتحمل اھميدقت  ىتح  وأ  ةضَّفخم  راعسأب  ةیقاولا 

تاكبش عيزوت  نإف   ، رمألا عقاو  يفو   . ةدیج ةركف  ًاناجم 
نكل سكاس .» يرفیج   » هديؤي هاجتا  وھ  ضوعبلا 
نأب امھضفر  نارربي  امھو  هناضراعي  ويوم » و« يلرتسيإ » »
اولبقُي نل  يلاتلابو   ) تاكبشلا ةمیقب  اورعشي  نل  سانلا 
ىتحو  . ًاناجم اھیلع  اولصح  لاح  يف  اھمادختسا ) ىلع 

مث ، تاقدصلا يقلت  ىلع  نوداتعي  امبرف   ، اولعف نإ 
، لبقتسملا يف  تاكبشلا  نم  ديزملا  ءارش  نوضفري 

ىرخأ ءایشأ  ءارش  نوضفري  وأ   ، ةیناجم حبصت  ال  امدنع 
اذھ لثم  نإ   . ةمَّعدم راعسأب  نكت  مل  ام  اھنوجاتحي 

لكشب لمعت  يتلا  قاوسألا  ضِّوقُي  نأ  نكمي  كولسلا 
هذھ يدروم  دحأ  نأ  اھدافم  ةياكح  ويوم »  » يورتو  . دیج
ماق جمانرب  ببسب  ةحداف  رئاسخ  دَّبكت  دق  تاكبشلا 



عيزوتلا فقوت  امدنعف  كلذلو  ؛  ًاناجم تاكبشلا  هذھ  عيزوتب 
تاكبش ديروتب  موقي  دحأ  نم  كانھ  دعي  مل   ، يناجملا

. تناك راعسأ  يأب  ضوعبلا 
انیلع نیعتي  هنإف   ، لاجسلا اذھ  ىلع  ءوضلا  طیلستلو 
ىلع ناك  اذإ   ، لوألا لاؤسلا   . ةلئسأ ةثالث  نع  باوجلا 

وأ  ) ًالماك ةیقاولا  ضوعبلا  ةكبش  نمث  اوعفدي  نأ  سانلا 
نولضفیس لھف   ،( اھنمث نم  اًریبك  اًءزج  لقألا  ىلع 
تاكبشلا مھحنم  مت  اذإ   ، يناثلا لاؤسلا  ؟  اھنع ءانغتسالا 

هنأ مأ  سانلا  اھمدختسیس  لھف   ، مَّعدم رعسب  وأ  ًاناجم 
ىلع لوصحلا  دعب   ، ثلاثلا لاؤسلا  ؟  اھرادھإ متي  فوس 
سانلا ىدل  نوكیس  لھ   ، ةرمل مَّعدم  رعسب  ةكبشلا 
صَّلقت لاح  يف  ةیلاتلا  ةكبشلا  نمث  عفد  يف  ةبغرلا 

؟ ًالبقتسم معدلا  ىوتسم 
ظحالن نأ  انیلع  نیعتي  هنإف   ، ةلئسألا هذھ  نع  ةباجإلل 

نمم صاخشألا  نم  ةرظانتم  تاعومجم  لاعفأ  دودر 
ةملكلا نإ   . معدلا نم  ةنيابتم  تايوتسم  نوھجاوي 
نيذلا صاخشألاف  ةرظانتم .»  » يھ انھ  ةيروحملا 
اھیلع نولصحي  نيذلا  صاخشألاو  تاكبشلا  نمث  نوعفدي 
ءالؤھ نوكي  نأ  نكمي  ذإ  ؛  ءاوس ةداع  اونوكي  نل  ًاناجم 
مھيدلو  ، اًمیلعت لضفأو  ىنغأ  مھتاكبش  نمث  اوعفد  نيذلا 
ةكبشلل ةجاحب  مھلعجت  يتلا  بابسألل  لضفأ  مھف 

امبرف ًاناجم  اھیلع  نولصحي  نيذلا  ءالؤھ  امأ  ؛  ةیقاولا
ریغ ةمظنم  لبق  نم  اًديدحت  رایتخالا  مھیلع  عقو  دق  نوكي 
طمن ةمث  نوكي  نأ  نكمي  نكلو   . ءارقف مھنوكل  ةیموكح 
نمم ًاناجم  اھیلع  اولصح  نيذلا  ءالؤھ  ّنأ  وھو   ، لباقم رخآ 
ىلع نیعت  امنیب   ، نيذفنتم صاخشأب  تاقالع  مھيدل 
ًايأ  . نمثلا لماك  اوعفدي  نأ  نیلوزعملا  صاخشألاو  ءارقفلا 

ةصالخ يأب  جورخلا  انتعاطتساب  سیل  هنإف   ، لاحلا ناك 
. مھتاكبش اھب  اومدختسا  يتلا  ةقيرطلا  نأشب 



هذھ لثم  نع  ةباجإلل  قئارطلا  لضفأ  نإف   ، ببسلا اذھل 
يتلا ةیئاوشعلا  براجتلا  يكاحن  نأ  يھ  ةلئسألا 
ةيودألا ةیلعاف  مییقتل  بطلا  لاجم  يف  مدختست 
ةذاتسألا  ،« سابويد نیلاكساب   » ترجأ دقو   . ةديدجلا
ةبرجتلا هذھ  لثم   ، سولجنأ سول  يف  اینروفیلاك  ةعماجب 
ادنغوأ يف  ةھباشم  براجتب  نورخآ  اھعبتو   ، اینیك يف 
ضعب ریتخا  سابويد »  » ةبرجت يفو   (19) . رقشغدمو
ةنيابتم تايوتسم  يقلتل  يئاوشع  وحن  ىلع  صاخشألا 
ىدلو  . ضوعبلا نم  ةیقاو  تاكبش  ءارشل  معدلا  نم 
تریتخا يتلا  ةرظانتملا  تاعومجملا  لاعفأ  دودر  ةنراقم 

ناك  ، ةفلتخم راعسأب  ةكبشلا  مھیلع  تضرعو  ًایئاوشع 
اھحرطن يتلا  ةثالثلا  ةلئسألا  نع  ةباجإلا  اھتعاطتساب 

هیف تيرجأ  يذلا  قایسلا  نمض  لقألا  ىلع   ، اھعیمج
. ةبرجتلا

انيدل نوكیس   ، باتكلا اذھ  نم  ثلاثلا  لصفلا  يفو 
اھیلع تلصح  يتلا  جئاتنلا  نأشب  هلوقن  يذلا  ریثكلا 
فوس ةحوتفملا  ةلئسألا  نأ  نم  مغرلابو  سابويد .» »
عيزوت ناك  اذإ  امع  دعب  براجتلا  انربخت  مل   ) ةمئاق لظت 
ةمَّعدم راعسأب  عابت  يتلا  ةدروتسملا  ضوعبلا  تاكبش 
تمھاس دقف   ،( ًالثم نییلحملا  نیجتنملاب  اًررض  قحلُت 
ّترثأو شاقنلا  اذھ  كيرحت  يف  ّیب  نِ وحن  ىلع  جئاتنلا  هذھ 

 . اًعم اھتھجوو  تاسایسلا  باطِخ  يف 
ةلئسألا ىلإ  ةلماشلاو  ةماعلا  ةلئسألا  نم  لاقتنالا  نإ 

اذإ ام  ملعن  امدنع   . ىرخأ ةزیم  ىلع  يوطني  اًديدحت  رثكألا 
ءارشل دوقن  عفد  يف  نوبغري  ءارقفلا  صاخشألا  ناك 

لاح يف  اھنومدختسي  فوس  اوناك  اذإ  امو   ، تاكبش 
درجم نم  رثكأ  وھ  ام  ملعن  اننإف   ، ًاناجم اھیلع  اولصح 
كاردإ يف  أدبن  ذإ  ؛  تاكبشلا هذھ  عيزوتل  ىلثملا  ةقيرطلا 

ام  ، ًالثمف  . مھتارارق اھلالخ  نم  ءارقفلا  ذختي  يتلا  ةیفیكلا 



ضوعبلا تاكبش  نم  ديزملا  ىلع  لوصحلا  قوعي  يذلا 
لوح تامولعملا  صقن  ىلإ  كلذ  ىزعُي  امبرف  ؟  ةیقاولا
نمث لمحت  نوعیطتسي  ال  ءارقفلا  نوك  ىلإ  وأ  اھدئاوف 

نوقرغتسم ءارقفلا  نأب  رَّسفُي  نأ  نكمي  امك   . اھئارش
مھيدل سیل  مھنأ  ةجرد  ىلإ  رضاحلا  تالكشم  يف  اًمامت 
نوكي امبر  وأ   ، لبقتسملا نأشب  قلقلل  ينھذ  شماھ 

هذھ نع  ةباجإللو   . يرجي اًمامت  رياغم  ءيش  ةمث 
ناك نإ  ءارقفلا  زیمي  يذلا  ام  كردن  نأ  انیلع  نإف   ، ةلئسألا
ادع  ، مھریغ شیعي  املثم  نوشیعي  لھ  مھزیمي : ام  كانھ 
ةایحلا زیمي  امامت  رياغم  ءيش  ةمث  نأ  مأ   ، ًالام لقأ  مھنأ 

لھ  ، اصاخ ائیش  كلذ  ناك  اذإو  ؟  عقدملا رقفلا  لظ  يف 
؟ رقفلا يف  نیقلاع  ءارقفلا  يقبُي  نأ  نكمي  ءيش  وھ 

مأ ال؟ رقفلا  ةدیصم  يف  نوقلاع 
« سكاس  » نم ًالك  نأ  ةفداصملا  لیبق  نم  سیل 
اذإ ام  نأشب  اًمامت  نیضراعتم  نیيأر  ناینبتي  يلرتسيإ » و«
عزوُت وأ  نمث  لباقم  عابُت  نأ  يغبني  ضوعبلا  تاكبش  تناك 
يف ءاربخلا  مظعم  اھانبتي  يتلا  فقاوملا  لیمتو   . ًاناجم

تانوعمب ةلصلا  تاذ  اياضقلا  لوح  ىنغ  رثكألا  لودلا 
ملاعلا لوح  ةصاخلا  امھاؤرب  رثأتت  نأل  رقفلا  وأ  ةیمنتلا 

نمث عم  لاحلا  وھ  امك   ، كانھ نأ  ودبي  امدنع  ىتح 
ىلع روثعلا  يغبني  ةيرھوج  ةلئسأ   ، ةرسألا تاكبش 
وحن ىلع  ةرخاس  ةروص  مسرن  ىتحو   . اھل ةقیقد  تاباجإ 
دجن  ، يسایسلا روظنملا  راسي  ىلعف   ، ةياغلل فیفط 
ةحصلا ةمظنمو   ، ةدحتملا ممألا  هعمو  « ) سكاس فیج  »
بغري تادعاسملا ) تامظنم  نم  ریبك  ءزجو   ، ةیملاعلا

نأ اًمومع  ىريو   ، تادعاسملا ىلع  ديزملا  قافنإ  يف 
عيزوتو ضوعبلا  تاكبشو  ةیعارزلا  ةدمسألا   ) لثم ءایشأ 

نأ يغبني  كلذ ) ریغو   ، سرادملا ىلع  رتویبمكلا  ةزھجأ 



امب مایقلا  ىلع  ءارقفلا  عیجشت  يغبني  هنأو  ًاناجم ،  عزوُت 
: مھل عفان  هنأ  ةدحتملا ) ممألا  وأ  سكاس  وأ   ) نحن هارن 

ةسردملا يف  ةیناجم  تابجو  لافطألا  حنم  بجي   ، ًالثمف 
ىلع ةسردملل  مھلاسرإ  ىلع  مھرومأ  ءایلوأ  عیجشتل 

،« يلرتسيإ  » دجنف  ، نميألا بناجلا  ىلع  امأ   . مظتنم وحن 
نيرخآو يكيرمألا  عورشملا  دھعمو  ويوم »  » هعمو
دسفُت اھنأل  سیل   ، تادعاسملا نوضراعي   ، نيریثك
ىوتسم دنعو  مھنأل  اًضيأ  امنإو   ، بسحو تاموكحلا 

 - سانلا ةيرح  مرتحن  نأ  بجي  اننأ  نوري   ، ربكأ يساسأ 
ىودج هنإف ال   ، هنوديري ءيش ال  كانھ  ناك  اذإ  هنأ  ىنعمب 
نوديري ال  لافطألا  ناك  اذإف  ؛  مھیلع هضرف  نم  نذإ 

سیل هنأ  وھ  هببس  كلذ  نأ  دب  الف   ، ةسردملا ىلإ  باھذلا 
. میلعتلا ىلع  لوصحلا  نم  ىجرت  ةدئاف  ةمث 

ةیجولويديأ لعف  دودر  درجم  تسیل  فقاوملا  هذھو 
امھیلك يلرتسيإ » و« سكاس »  » نإ ذإ  ؛  ةیئاقلت

لك نوكل  ریبك  دح  ىلإ  ىزعُت  امھتافالتخاو   ، نايداصتقا
لھ هدافم : يداصتقا  لاؤسل  اًفلتخم  ًاباوج  مدقي  امھنم 
نإف فرعن  امكف  ؟  رقفلا ةدیصم  يف  عوقولا  نكمملا  نم 
وأ ایفارغجلا  نم  ببسبو  لودلا  ضعب  نأ  ىري  سكاس » »
لود يھ  اذھل  و   ، رقفلا ةدیصم  يف  ةقلاع  ئیسلا  ظحلا 
نأ ىلع  ةردقلا  اھيدل  نأ  ىري  وھو   . ةریقف اھنأل  ةریقف 
يھ امم  اھصلخي  نمل  ةجاحب  اھنكل  ةینغ  ًالود  حبصت 
يتأي انھ  نمو   ، راھدزالا قيرط  ىلع  اھعضيو  هیف ،  ةقلاع 

امأ  . ةيوقلا ةعفَدلا  ىودج  ىلع  سكاس »  » زیكرت
ًالود نأ  حضویف   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلعو   ،« يلرتسيإ »

سكعلاو  ، ةینغ نآلا  تحبصأ  دق  ةریقف  تناك  نمم  ةریثك 
تسیل رقفلا  ةلاح  تناك  اذإ  هنأب  ًالئاق  ججاحيو   . حیحص

يف عقوت  يتلا  ةرقفلا  ةدیصم  ةركف  نإف   ، ةمئاد ةلاح 
مھو درجم  يھ  محري  وحن ال  ىلع  ةریقفلا  لودلا  اھكَرَش 



. فئاز
نكمي لھ   . دارفألا نأشب  حرطُي  نأ  زوجي  هتاذ  لاؤسلاو 

هذھ تناك  اذإ  ؟  رقفلا ةدیصم  يف  اوعقي  نأ  صاخشألل 
نأ نكمي  ةدحاو  ةرمل  تادعاسملا  خض  نإف   ، لاحلا يھ 
راسم ىلع  هعضيو   ، صخشلا ةایح  يف  الئاھ  اقرف  ثدحي 
ىرق عورشم  ءارو  ةنماكلا  ةفسلفلا  يھ  هذھ   . ديدج
ىرقلا ناكس  لصحي  ذإ  سكاس .» يرفیج  لـ« ةیفلألا 
ىلعو  ، مھیضارأل ةیناجم  ةدمسأ  ىلع  ةظوظحملا 

يف بیساوح  ةزھجأو  ةیبط  تادایعو  ماعط  تابجو 
ةیلامجإلا ةفلكتلاو   . ریثكلا كلذ  ریغو   ، مھئانبأل سرادملا 

ةيرقلل ةنسلا  يف  رالود  نویلم  فصن  يھ  كلذ  لكل 
، عورشملاب صاخلا  تنرتنإلا  عقوم  بسحبو   . ةدحاولا

نوضغ يف  ةیفلألا  ىرق  تاداصتقا  لوحتت  نأ  وھ  لمألاف 
طاشنلا ىلإ  ةیئاذغلا  ةعارزلا  طمن  نم  ةینمز  ةرتف 

ةناعإ ىلع  نيرداق  اھینطاق  لعجي  يذلا  يراجتلا 
(20)«. مھسفنأ

،« يف يت  مإ   » نويزفلت حلاصل  جتنُأ  ويدیف  عطقم  يفو 
ةرايزب يلوج » انیلجنأ   » ةلثمملاو سكاس » يرفیج   » ماق
ىرقلا مدقأ  ىدحإ  يھو   ، اینیك يف  يرواس  ةيرق  ىلإ 
ایقتلا كانھو   . ةیفلألا ىرق  عورشم  اھمضي  يتلا 
دامسلاب هديوزت  مت  دق  ناك  باش  حالف  وھو   ،« يدینك »
نيرشع لوصحملا  نم  هلقح  جاتنإ  غلب  كلذل  ةجیتنكو 

. ةقباسلا تاونسلا  يف  هققحي  ناك  امب  ةنراقم  اًفعض 
ام لالخ  نمو  عاطتسا  هنإ  لوقلاب  ويدیفلا  عطقم  متتَخيو 

ةفصب هسفن  ىلع  دامتعالا   ، داصحلا كلذ  نم  هرخدا 
ناك اذإ  ام  لوح  رودي  ينمضلا  لادجلا  ناك  دقل   . ةمئاد
اھعم عیطتسي  ال  يتلا  رقفلا  ةدیصم  يف  اًقلاع  يدینك » »

هل دامسلا  ميدقت  ناك  اذإ  امو   ، دامسلا نمث  لمحتي  نأ 
يھ هذھ  تناكو   . ةدیصملا كلت  نم  هررح  دق  ةبھك 



نم برھلا  اھلالخ  نم  هنكمي  يتلا  ةدیحولا  ةقيرطلا 
. ةدیصملا

اذإ هنإ   : نیلئاق كلذ  ىلع  نوضرتعي  نیككشملا  نكل 
، حابرألا هذھ  لك  قیقحت  يف  ببست  دق  دامسلا  ناك 

دامسلا نم  ًالیلق  يرتشي  نأ  يدینك »  » عطتسي مل  اذاملف 
نأش نم  ناك  دقف  ؟  هلقح نم  بسنألا  ءزجلل  هفیضيو 

ةیفاضإلا لاومألا  لالخ  نمو   ، لوصحملا ديزي  نأ  كلذ 
يرتشي نأ  هعسوب  ناك   ، كلذ ءارج  اھیلع  لصحي  يتلا 

. كیلاود اذكھو   ، ةیلاتلا ةنسلا  يف  دامسلا  نم  ديزملا 
يفكي امب  ًاینغ  حبصي  فوس  ناك   ، يجيردت وحن  ىلعو 

. لماكلاب هلقح  ةجاح  يطغت  ةدمسأ  يرتشي  نأل 
ریغ وأ  رقفلا  ةدیصم  يف  ٌقلاع  يدینك »  » لھف نذإ 

؟ قلاع
تناك اذإ  ام  ىلع  فقوتي  لاؤسلا  كلذ  باوجو 
دامسلا نم  لیلقلا  ءارشب  مقف  ؛  ةيدجم ةیجیتارتسالا 
رامثتسا ةداعإب  مق  مث   ، ًالیلق  ربكأ  اًحابرأ  ققحو   ، ةيادبك

نكلو  . كیلاود اذكھو   ، ربكأ اًحابرأ  ققحت  ىتح  دئاوعلا 
وأ  . ةلیئض تایمكب  دامسلا  ءارش  لھسلا  نم  سیل  امبر 
نأ لبق  دامسلا  ةفاضإ  نم  ةدع  تارمل  رمألا  جاتحي  امبر 

ةداعإب قلعتت  تالكشم  كانھ  نوكت  دق  وأ   . ًالاعف حبصي 
دق ةریثك  ًابابسأ  دجي  نأ  ءرملل  نكميو   . حابرألا رامثتسا 
ىلع اًدمتعم  أدبي  نأ  حالفلا  ىلع  ریسعلا  نم  لعجت 

. هسفن
ىتح يدینك »  » ةصق يف  قمعتلا  ةلواحم  ئجرن  فوس 

اندعاسي نأ  هنأش  نم  شاقنلا  اذھ  نكلو   . نماثلا لصفلا 
املك رقف  ةدیصم  دجوت  فوسف   . اًماع اًقسن  ىرن  نأ  ىلع 

ةعرسلا غلاب  لدعمب  ةورثلا  وأ  لخدلا  ومن  قاطن  ناك 
يذلا ریسیلا  رزنلا  الإ  نوكلمي  نيذلا ال  ءالؤھ  ىدل  اًدودحم 
ءالؤھ ىدل  اًریبك  اًعاستا  عستي  هنكل   ، هرامثتسا نكمي  ال 



اذإف  ، ىرخأ ةیحان  نمو   . رثكأ اورمثتسي  نأ  مھنكمي  نيذلا 
، ءارقفلا نیب  عفترت  عيرسلا  ومنلا  قیقحت  ةیناكمإ  تناك 
نذإ كانھ  سیلف   ، ىنغأ ءرملا  حبصي  امدنع  لءاضتت  مث 

. رقف ةدیصم 
لوقي دقو   ) ةطیسبلا تايرظنلا  نويداصتقالا  ىوھي 
موسر ةئیھ  ىلع  اھلیثمتل  نولیميو   ،( ةطَّسبملا ضعبلا 
نامسر كانھف   ، كلذ نم  ءانثتسا  انسل  اننألو   . ةینایب

دیفم وحن  ىلع  ناروصي  امھنأ  دقتعنو  يلي  امیف  ناینایب 
مھألا ءيشلا  نإ   . رقفلا ةعیبط  لوح  رئادلا  لاجسلا  اذھ 
لكش وھ  امھنم  كتركاذب  قلعي  نأ  يغبني  يذلا 
ةدع تارم  نیلكشلا  نيذھل  دوعن  فوسو   ، تاینحنملا

. باتكلا اذھ  تاحفص  لالخ 
ملاعلا نإف   ، رقفلا دئاصمب  نونمؤي  نيذلا  ءالؤھل  ةبسنلاب 
ةیفیكلا يف  رثؤي  مویلا  كلخدف  مقر 1 . لكشلا  لثم  ودبي 

اذھ  ) لبقتسملا يف  كلخد  اھیلع  نوكیس  يتلا 
لیجلا ىتح  وأ  مداقلا  رھشلا  وأ  دغلا  نوكي  دق  لبقتسملا 

امو هلكأت  ام  رادقم  ددحي  مویلا  كيدل  امو  )؛  يلاتلا
اذإ ام  ددحيو   ، كلافطأ میلعت  ىلع  وأ  ءاودلا  ىلع  هقفنتس 

يواقتلا يرتشت  وأ  دامسلا  يرتشت  نأ  كتعاطتساب  ناك 
اعم ةعمتجم  ءایشألا  هذھ  لكو   ، كتعرزمل ةنَّسحملا 

. ادغ كيدل  نوكي  فوس  ام  ددحت 
؛ ةیمھأ وذ  ءيش  وھ  ىنحنملا  هذخأي  يذلا  لكشلا  نإ 
نأ لبق   ، اًعيرس  عفتري  مث   ، ةيادبلا يف  ٍوتسم  وھف 

راذتعالا ضعب  عم   ، كلذ يمسن  فوس   . ةیناث يوتسي 
.S لكشلا ىنحنم   ، ةيزیلجنإلا ةغللا  فرحل 



رقفلا ةدیصمو   S لكشلا ىنحنم  لكشلا 1 :
. رقفلا ةدیصم  ردصم  وھ  ىنحنملا  اذھ  يف   S لكشلا نإ 
. ادغ لخدلا  يواسي  مویلا  لخدلا  دجن   ، لئاملا طخلا  ىلع 
يف نوعقي  نيذلا  ارقف  دشألا  صاخشألل  ةبسنلابو 
نع لبقتسملا  يف  لخدلا  لقي   ، رقفلا ةدیصم  ةقطنم 
اذھو  . لئاملا طخلا  لفسأ  ىنحنملا  عقي  ذإ  ؛  مویلا لخدلا 
هذھ يف  نیعقاولا  ءالؤھ  نإف  تقولا  رورم  عم  هنأ  ينعي 
فوس فاطملا  نأو   ، اًرقف دشأ  نوحبصیس  ةقطنملا 

.N ةطقنلا دنع   ، رقفلا ةدیصم  يف  اوعقیل  مھب  يھتني 
: اًنكمم اًراسم   A1 ةطقنلا دنع  أدبت  يتلا  مھسألا  لثمتو 
. كیلاود اذكھو   ،A3 ىلإ مث   ،A2 ىلإ لقتنت   ،A1 نم



، رقفلا ةدیصم  ةقطنم  جراخ  نوؤدبي  نيذلا  ءالؤھل  ةبسنلاب 
تقولا رورم  عمو  ؛  مویلا لخدلا  نم  ىلعأ  ادغ  لخدلا  نإف 
ریصملا اذھو   . نیح ىتح  لقألا  ىلع   ، ىنغ رثكأ  نوحبصي 
ةطقنلا دنع  أدبي  يذلا  مھسلاب  هلیثمت  متي  اًجاھبإ  رثكألا 

. كیلاود اذكھو   B3و B2 ىلإ لقتني  مث   ،B1
عم  ،( مھتیبلاغ امبر  وأ   ) نوریثك داصتقا  ءاملع  ىريو 

لكشلاب 2. اًھبش  رثكأ  ةداع  ودبي  ملاعلا  نأ   ، كلذ
لكشلا نم  نميألا  بناجلاب  ًالیلق  هبشأ  لكشلا 2  ودبي 
عفتريو  . يوتسملا رسيألا  بناجلا  نود  نم  نكلو   ،1

أطبأ حبصي  مث   ، ةيادبلا يف  عيرس  وحن  ىلع  ىنحنملا 
نأل اًرظن  ؛  ملاعلا اذھ  يف  رقف  ةدیصم  ةمث  سیل   . أطبأف
يذلا لخدلا  نم  رثكأ  نوبِسكي  اًرقف  دشألا  صاخشألا 
ىتح  ، ىنغ رثكأ  نوحبصي  تقولا  رورم  عمو   ، هب اوؤدب 
روصتو  ) ومنلا نع  فاطملا  ةياھن  يف  مھلوخد  فقوتت 

ال امبرو  نكمملا .) راسملا   A3 ىلإ  A2 ىلإ  A1 مھسألا
نأ وھ  دصقملا  نكل   ، اًدج ًایلاع  ًالخد  لخدلا  اذھ  نوكي 
هلمع اننكمي  وأ   ، انیلع  نیعتي  يذلا  ًایبسن  لیلقلا  كانھ 

اذھ يف  ةدحاو  ةرمل  ىطعُت  ًةحنم  نإ   . ءارقفلا ةدعاسمل 
نم هنكمي  ًایفاك  ًالخد  ام  اًصخش  يطعت  نأك   ) ملاعلا
نل ( A2 بـ أدبي  نأ   ، مویلا  A1 بـ أدبي  نأ  نم  ًالدب   ، هلالخ
لضفأ يفو   . مئاد وحن  ىلع  صخش  يأ  لخد  ززعت 
كرحتلا ىلع  بسحو  ءارقفلا  دعاست  نأ  اھنكمي   ، لاوحألا

نيأ ریغت  نأ  نكمي  ال  اھنكل   ، ًالیلق عرسأ  لدعمب  ىلعأل 
. فاطملا ةياھن  يف  مھتھجو  نوكتس 



رقفلا ةدیصمل  دوجو  ال  بولقملا :  L لكشلا لكشلا 2 :
كلذ  ،« يدینك  » َملاع لثمي  نیلكشلا  نيذھ  نم  ٌّيأ  نذإ 
ةباجإلا ةفرعمل  ؟  لیثمت لضفأ   ، باشلا ينیكلا  حالفلا 

نم ةعومجم  فشتكن  نأ  انیلع  نیعتي  لاؤسلا  اذھ  نع 
تایمك يرتشي  نأ  حالفلل  نكمي  لھ  لثم :  ، قئاقحلا

نیب راخدالا  نم  بِّعصُي  ام  كانھ  لھ  ؟  دامسلا نم  ةریغص 
نأ عاطتسا  نإو  ىتح  يدینك  نأ  ّدح  ىلإ  ةعارزلا  مساوم 
لوحُي نأ  هل  ىنستي  نلف   ، دحاو مسوم  يف  اًحبر  ققحي 
يتلا مھألا  ةلاسرلا  نإ  ؟  ةیفاضإ تارامثتسا  ىلإ  كلذ 



نالكشلا اھنمضتي  يتلا  ةيرظنلا  نم  اھصالختسا  نكمي 
ىتح هنأو  ؛  يفكت ال  ةيرظنلا  كلت  نأ  يھ  ناطیسبلا 
هنإف  ، رقف دئاصم  كانھ  تناك  اذإ  ام  لاؤس  نع  ًالعف  بیجُن 
لَّثمي يقیقحلا  ملاعلا  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  انیلع  نیعتي 
انیلع نیعتيو   . كاذ وأ  لكشلا  اذھ  لالخ  نم  لضفأ  ًالیثمت 
ناك اذإف  ؛  ةلاحب ةلاح  ساسأ  ىلع  مییقتلا  اذھب  مایقلا 
ضعب ةفرعمل  ةجاحب  اننإف   ، دامسلا لوح  رودي  انعوضوم 
لوح رودي  ناك  اذإو   ، دامسلا قوسب  ةصاخلا  قئاقحلا 
ءارقفلا رخدي  يتلا  ةیفیكلا  ةفرعمل  ةجاحب  اننإف   ، راخدالا
ةيذغتلا ةیضق  يھ  ةیضقلا  تناك  اذإو   . اھلالخ نم 

نإ  . نيرمألا نيذھ  ةساردل  ةجاحب  ذئدنع  اننإف   ، ةحصلاو
ىلع ًاطبحم  ودبي  امبر  يلكلاو  لماشلا  باوجلل  راقتفالا 
هفرعي نأ  تاسایسلا  عناصل  يغبني  ام  نكل   ، ام وحن 
نیيالم كانھ  نأ  وھ  سیل  رمألا -  ةقیقح  يف  طبضلاب 

، رقفلا ةدیصم  يف  ءارقفلا  اھلالخ  نم  عقي  يتلا  قئارطلا 
، ةدیصملا ئشنت  ةیساسأ  رصانع  ةعضب  كانھ  نأ  امنإو 

مھررحي نأ  نكمي  تالكشملا  هذھ  ةدح  نم  فیفختلا  نأو 
ةدايز يف  ةیباجيإ  ةرئاد  وحن  مھھجويو  ةدیصملا  هذھ  نم 

. رامثتسالاو ةورثلا 
نع اًدیعب   ، روظنملا يف  يرذجلا  لوحتلا  اذھ  نإ 

بتاكملا رداغن  نأ  انم  بلطتي  ناك   ، ةلماشلا تاباجإلا 
انمایق ىدل  انكو   . ملاعلا ىلع  ةقد  رثكأ  ةرظن  يقلنو 

نیيداصتقالا نم  ةليوط  ةلسلس  وذح  وذحن   ، كلذب
تانایبلا عمج  ةیمھأ  ىلع  اودكأ  نيذلا  نیيومنتلا 

دیفم ءيش  يأ  لوقن  نأ  انل  ىنستي  ىتح  ةمیلسلا 
لایجألا نع  نیتزیمب  انزیمت  كلذ  عمو  اننكل   . ملاعلا نأشب 

ةیلاع ةدوج  تاذ  تانایب  انيدل  نآلا  رفوتت  ًالوأ : ؛  ةقباسلا
ةحاتم نكت  مل  تانایب  يھو  ةریقفلا  لودلا  نم  ددع  نع 
براجتلا يھو  ةيوقو  ةديدج  ةادأ  انيدل  ًایناث :  . لبق نم 



نولمعي نيذلا  نیثحابلا  حنمت  يتلا   ، ةطباضلا ةیئاوشعلا 
قاطنلا ةعساو  براجت  ءارجإل  ةصرفلا  نییلحم  ءاكرش  عم 
ةیئاوشعلا ةبرجتلا  يفو   . مھتايرظن رابتخال  اھمیمصت  مت 

تاكبشب ةصاخلا  تاساردلا  يف  لاحلا  وھ  امك   ، ةطباضلا
وحن ىلع  تاعومجم  وأ  دارفأ  رایتخا  متي   ، ضوعبلا
وأ ةفلتخم  جماربو  ةفلتخم  تاجالع »  » يقلتل يئاوشع 
نيذلا دارفألا  نأل  اًرظنو   . هتاذ جمانربلا  نم  ةفلتخم  خسن 
دارفأ مھ  ةفلتخملا  تاجالعلا  يقلتل  مھرایتخا  متي 

يأ نإف   ،  ( ًایئاوشع اوریتخا  مھنأل   ) امامت نورظانتم 
. جالعلا ریثأت  ىلإ  ىزعُیس  مھنیب  فالتخا 

لوح ةیئاھن  ةباجإ  انل  مدقت  نأ  ةدحاو  ةبرجتل  نكمي  الو 
ءاحنأ عیمج  يف  ًالاعف  نوكي  فوس  ام  جمانرب  ناك  اذإ  ام 

، براجتلا نم  ةلسلس  يرجن  نأ  انعسوب  هنأ  الإ   . ملاعلا
لخدتلا وأ  هیف  تيرجأ  يتلا  ناكملا  عون  يف  امإ  فلتخت 

كلذ نإف   ، اًعمو امھیلك .) وأ   ) هسایق متي  يذلا  قیقدلا 
تبثي ام  لھ   ) انجئاتن ةمالس  نم  ققحتن  نأ  انل  حیتیس 

؟) رقشغدم يف  اًضيأ  ًالعاف  نوكیس  اینیك  يف  هتیلعاف 
نأ اھنكمي  يتلا  ةلمتحملا  تايرظنلا  ةعومجم  ِصّلقن  نأو 
نمث وھ  لھ  »؟  يدینك  » قوعي يذلا  ام   ) تانایبلا رسفت 
ةديدجلا ةيرظنلا  نإ  ؟ .) لاملا راخدا  ةبوعص  مأ  دامسلا 
براجتلاو لخدتلا  تاودأ  میمصت  ىلع  اندعاست  نأ  نكمي 

ةزغلم تناك  امبر  يتلا  ةقباسلا  جئاتنلا  مھفو   ، ةديدجلا 
ةروص يجيردت  وحن  ىلعو  انيدل  نوكتت  اذكھو   . لبق نم 
نيأو  ، مھتایحل ءارقفلا  شیع  ةیفیك  نع  ًالامتكا  رثكأ 

. اھنوجاتحي نيأو ال  ةدعاسملا  نوجاتحي 
يذلا  ) رقفلا ةحفاكم  لمعم  انسسأ  ماعلا 2003،  يف 
لیمج فیطللا  دبع  لمعم   » مساب اًقحال  فرعي  حبصأ 

تاموكحلاو نیثحابلا  معدو  عیجشتل  رقفلا )» ةحفاكمل 
بولسألا اذھ  قفو  اًعم  لمعلل  ةیموكحلا  ریغ  تامظنملاو 



رشن ىلع  ةدعاسمللو   ، داصتقالا عم  لماعتلا  يف  ديدجلا 
. ةلئاھ ةباجتسالا  تناك   . تاسایسلا عانص  نیب  هوملعت  ام 

فیطللا دبع  لمعم   » وثحاب ىرجأ  ماعلا 2010،  لولحبو 
وأ ةبرجت  ىلع 240  ديزي  ام  رقفلا » ةحفاكمل  لیمج 
ددع ىنبتو   ، ملاعلا لوح  ةلود  نیعبرأ  ربع  اھیف  اوكراش 

تاسایسلا عانصو  نیثحابلاو  تامظنملا  نم  ةياغلل  ریبك 
. ةیئاوشعلا براجتلا  ةركف 

دبع لمعم   » هب موقي  امل  ةباجتسالا  تايوتسم  ریشتو 
نمم نيریثك  كانھ  نأ  ىلإ  لامعأ  نم  لیمج » فیطللا 
نأ انعسوب  هنأ  يھو  ةیساسألا -  انتیضرف  اننورطاشي 

ةلكشملل انتھجاوم  يف  ةياغلل  اًسوملم  اًمدقت  زرحن 
تاوطخلا نم  ةعومجم  ةمكارُم  ربع  ملاعلا  يف  ربكألا 

مث قیقد  رابتخاو  قیمع  ریكفتل  اھنم  لك  عضخت   ، ةریغصلا
امك نكل   ، ًایلج  كلذ  ودبي  امبر   . فیصح وحن  ىلع  ذفنُت 
ةداع هذھ  تسیلف   ، باتكلا اذھ  لالخ  شاقنلا  عباتنس 
قیبطت نأ  ودبيو   . تاسایسلا اھب  عنصُت  يتلا  ةیفیكلا  يھ 
ةبحاصملا تاشاقنلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيومنتلا  تاسایسلا 

لباقلا لیلدلاف  ؛  لیلد ىلع  دامتعالا  ةلاحتسا  ىلع  زكترت 
لایخ لاوحألا  لضفأ  يفو   ، مھو درجم  وھ  هنم  ققحتلل 
انیلع نإ   » . هابتنالل تیتشت  وھ  لاوحألا  أوسأ  يفو   ، دیعب

«، لیلدلا ةقحالمب  كسفن  لغشت  امیف   ، لمعلا ةلصاوم 
نودینعلا تاسایسلا  عانص  ًابلاغ  هب  انربخي  ناك  ام  اذھ 

اذھ انأدب  امدنع   ، اًدانع  مھنم  رثكألا  مھوراشتسمو 
هذھب نونمؤي  نمم  نوریثكلا  كانھ   ، مویلا ىتحو   . راسملا
هنأباًمئاد نورعشي  نوریثك  سانُأ  اًضيأ  كانھ  نكل   . ةركفلا

مھنإ  . ةلوقعملا ریغ  ةلجعلا  هذھ  لالخ  نم  مھزیجعت  متي 
يأل نكمي  ءيش  لضفأ  نأ   ، نحن رعشن  امك   ، نورعشي
رثؤت يتلا  ةددحملا  تالكشملا  مھفي  نأ  وھ  هلعف  صخش 

قئارطلا ديدحت  لواحي  نأو   ، اًقیمع  اًمھف  ءارقفلا  يف 



ضعب يف  هنأ  كش  الو   . لخدتلا يف  ةیلعاف  رثكألا 
يأ لعف  مدع  وھ  نوكیس  لضفألا  رایخلا  نإف   ، تالاحلا
هنأ املثم  اًمامت   ، انھ ةماع  ةدعاق  ةمث  تسیل  نكل   ، ءيش
اًمئاد نوكیس  لاملا  قافنإ  نأب  دیفي  ماع  أدبم  كانھ  سیل 
ةباجإ لك  نع  قثبنت  يتلا  ةفرعملا  رْدق  هنإ  اًرمثم . 

انل رفوتس  يتلا  تاباجإلا  كلت  يف  لخدي  يذلا  مھفلاو 
. ام اًموي  رقفلا  ىلع  ءاضقلل  ىلثملا  فورظلا 

. ةفرعملا نم  ردقلا  كلذ  ىلع  زكتري  باتكلا  اذھ  نإ 
اھانصلختسا دق  اھنع  ثدحتنس  يتلا  داوملا  نم  ریثكلاف 

نحن اھانيرجأ  يتلا  ةطباضلا  ةیئاوشعلا  براجتلا  نم 
نم ةریثك  ىرخأ  اًعاونأ  مدختسن  اًضيأ  اننأ  ّالإ   ، انریغو

ءارقفلا شیع  ةیفیكل  يمكلاو  يعونلا  فصولا  ةلدألا :
تاسسؤم لمع  ةیفیك  لوح  يئاصقتسالا  ثحبلاو 
تاسایسلا يأ  لوح  ةلدألا  نم  ةعونتم  ةفئاطو   ، ةنیعم
بحاصملا عقوملا  يفو   . كلذ تبثي  مل  اھيأو  اھتیلعاف  تبث 

اننإف  ،www.pooreconomics.com تنرتنإلا ةكبش  ىلع  باتكلل 
اھب دھشتسن  يتلا  تاساردلا  لكل  تالصو  حیتن 

تافطتقملاو لصف  لكب  ةصاخلا  ةروصملا  تالاقملاو 
ةایح نم  ةسیئر  بناوج  روصت  يتلا  ةینایبلا  موسرلاو 

صخشلل اتنس  نم 99  لقأ  ىلع  نوشیعي  نيذلا  ءالؤھ 
اھیلإ قرطتنس  ةلود  ةرشع  ينامث  يف  مویلا  يف  دحاولا 

. باتكلا اذھ  تاحفص  ربع  اًریثك 
باتكلا اذھ  يف  اھب  نیعتسن  يتلا  تاساردلا  مستتو 

دادعتسالاو ةیملعلا  ةمارصلا  نم  ٍلاع  ىوتسمب  اھعیمج 
ةیعقاولا ةلئسألا  ىلع  زیكرتلاو  تانایبلا  مكح  لوبقل 

يتلا ةلئسألا  نیب  نمو   . ءارقفلا ةایحب  ةلصلا  ةقیثو 
ىتم يھ :  اھنع  ةباجإلل  تانایبلا  هذھب  نیعتسن  فوس 
دئاصم يھو  ؛  رقفلا دئاصم  نأشب  قلقن  نأ  يغبني  نيأو 
ىتحو  . اھریغ نود  قطانملا  ضعب  يف  اھدجن  فوس 

http://www.pooreconomics.com


نأ ناكمب  ةیمھألا  نمف   ، ةلعاف تاسایس  مسر  ىنستي 
فوس  . ةیساسألا ةلئسألا  هذھل  تاباجإ  ىلع  لصحن 
تِقّبُط يتلا  تالاحلا  نم  اًریثك  ةیلاتلا  لوصفلا  يف  ىرن 

، داسف وأ  ةئیس  اياون  ببسب  ال   ، ةئطاخ تاسایس  اھیف 
نونیعتسي اوناك  تاسایسلا  يعناص  نأل  ةطاسبب  امنإو 

يف رقف  ةدیصم  كانھ  نأ  اونظ  دقل  ؛  ملاعلل أطخ  جذومنب 
نع فرطلا  اوضغ  وأ   ، ًایقیقح كلذ  نكي  مل  امیف   ، ام ناكم 

. مھنیعأ مامأ  ةلثام  تناك  رقف  ةدیصم 
امنإ  ، كلذ عم   ، باتكلا اذھ  اھلمحي  يتلا  ةلاسرلا  نإ 

ایجولويديألا نإف   ، ىرنس امكو   . ریثكب رقفلا  دئاصم  زواجتت 
يمدقم وأ  ریبخلا  ةیحان  نم  ءاوس   ، لسكلاو لھجلاو 
رسفت ام  ًابلاغ   ، ةیلحملا ةسایسلا  عناص  وأ  تادعاسملا 
رسفت امك   ، تاسایسلا لشف  ءارو  ةنماكلا  بابسألا 
يذلا رثألا  تادعاسملا  جتنت  نأ  نود  لوحت  يتلا  بابسألا 
لضفأ ًاناكم  ملاعلا  لعجن  نأ  انعسوب  نإ   . هجتنت نأ  يغبني 
امنإو اًدغ ،  حجرألا  ىلع  كلذ  نوكي  نل  معن  هیف -  شیعلل 

ام ققحن  نأ  عیطتسن  نل  اننكلو  روظنم -  لبقتسم  يف 
يف لمأن  اننإ   . لساكتملا ریكفتلا  لالخ  نم  هیلإ  وبصن 
وھ سیل  يجيردتلاو  ينأتملا  انجھنم  نأب  مكعانقإ 
اًضيأ امنإو   ، بسحو رقفلا  ةبراحمل  ةیلعاف  رثكألا  لیبسلا 
ًاناكم انملاع  لعجن  نأ  هلالخ  نم  اننكمي  يذلا  لیبسلا  وھ 

. اًعاتمإ رثكأ 
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http://scripts.mit.edu/~varun_ag/readinggroup/images/1/14/ASER.pdf
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(Penguin Press, 2005
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« انرصعل ةيداصتقالا  تاناكمإلا  رقفلا : ةياھن   » ،« سكاس يرفیج  »
(٢٠٠٥ ، سرب نيوجنب  كرويوین : )

William Easterly, The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have
(Done So Much Ill and So Little Good (Oxford: Oxford University Press, 2006

ناك اذامل  ضیبألا : لجرلا  ىلع  عقاولا  ءبعلا   » ،« يلرتسيإ مایليو  »
ناك امیف   ، اًریبك نيرخآلا  ةدعاسمل  برغلا  دوھج  نع  مجانلا  ررضلا 

(٢٠٠٦ ، سرب يتسرفني  دروفسكوأ  دروفسكوأ : « ) ًالیئض عفنلا 
William Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and

(Misadventures in the Tropics (Cambridge: MIT Press, 2001

تارماغم ومنلا : نع  غوارملا  ثحبلا  « » يلرتسيإ مایليو  »
« ةيرادملا قطانملا  يف  ةرثعلا  مھظوظحو  نیيداصتقالا 

(٢٠٠١ ، سرب يت  يأ  مإ  جديربماك : )
Dambisa Moyo, Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for

(Africa (London: Allen Lane, 2009

تادعاسملا يتؤت  ال  اذامل  ةتیملا : تادعاسملا  « » ويوم ازیبماد  »
»؟ ایقيرفأل لضفأ  لیبس  كانھ  نوكي  نأ  نكمي  فیكو  ؟  اھرامث 

(٢٠٠٩ ، نیل نالأ  ندنل : )
، ةلودلل ةیلحملا  ةلمعلاب  لاملا  نم  غلبمل  ریشن  نأ  انیلع  ناك  املك 

بسحب ةلَّدعُم   ، يكيرمألا رالودلاب  ةرظانملا  ةمیقلا  يطعن  اننإف 
ينعي اذھو  ةمدقملا .) يف  مقر ١  شماھلا  رظنا   ) ةشیعملا فیلاكت 

. يكيرمألا رالودلاب  ةیئارشلا  ةوقلا  لداعت 
Todd Moss, Gunilla Pettersson, and Nicolas van de Walle, “An Aid-Institutions Paradox?
A Review Essay on Aid Dependency and State Building in Sub-Saharan Africa,”

.(Working Paper No. 74, Center for Global Development (January 2006

تناك ةلود  يلامجإ ٤٦  نم  ةلود  ةرشع  ىدحإ  كانھ  تلاز  ام 
ةئیھ ىلع  اھتاینازیم  نم  ةئاملا  يف  نم ١٠  رثكأ  ىقلتت 
ديزي ام  ىرخأ  ةلود  ةرشع  ىدحإ  ىقلتت  تناك  امیف   ، تادعاسم

. ةئاملا يف  ىلع ٢٠ 
Peter Singer, “Famine, Affluence, and Morality,” Philosophy and Public Affairs 1 (3)

(1972): 229–243
(Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999

Nicholas D. Kristof and Sheryl WuDunn, Half the Sky: Turning Oppression into
(Opportunity for Women Worldwide (New York: Knopf, 2009
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لوح ةیملاعلا  ةحصلا  ةمظنمب  ةصاخلا  تامولعملا  ةحفص  رظنا 
: طبارلا ىلع  ةرفوتم   ، ايرالملا
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دھشتسن  ، باتكلا يف  ىرخأ  نكامأ  يف  امك   ، انھ اننأ  ظحال 
نأ كرابتعا  يف  عضت  نأ  دیفملا  نم   . ةیمسرلا ةیلودلا  تاءاصحإلاب 

تانایبلا نإف   ، اياضقلا نم  ریثكلا  يف  اًمئاد : ةقیقد  تسیل  ماقرألا 
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John M. Vulule, Maurice Ombok, Bernard L. Nahlen, John E. Gimnig, Simon K.
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/http://www.millenniumvillages.org

http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2009/factsheet/en/index.html
http://www.millenniumvillages.org/


لوألا  مسقلا 
ةصاخلا ةایحلا   ) ةصاخلا ةایحلا 

( ءارقفلل



 ٢
؟ ملاعلا يف  عئاج  رایلم  دجوي  لھ 
ناونص عوجلاو  رقفلا  نأب  برغلا  يف  انم  ریثكلا  نمؤي 
ةیعیبطلا ثراوكلا  انینثتسا  ام  اذإو   . ًابيرقت نامزالتم 

يذلا رمدملا  لازلزلا  وأ  يمانوست 2004  لثم  ىربكلا 
ٌثدح ذوحتسا  نأ  ثدحي  ملف  يف 2010،  يتیياھ  برض 
نم ةلاح  ثدحأ  وأ  ماعلا  لایخلا  ىلع  ملاعلا  ءارقف  لاطي 
تبرض يتلا  ةعاجملا  تلعف  املثم  يعامجلا  ءاخسلا 
لفحلا كلذكو  مرصنملا  نرقلا  تانینامث  علطم  ایبویثأ 

« ملاعلا نحن   » راعش تحت  میقأو  اھبقعأ  يذلا  يقیسوملا 
ةيذغألا ةمظنم  نالعإ  ّنإف   ، اًرخؤمو سرام 1985 . يف 

رایلم نم  رثكأ  كانھ  نأب  ةدحتملا  ممألاب  وافلا )  ) ةعارزلاو
ةسیئرلا نيوانعلا  لتحا  دق   ،(21) عوجلا نوناعي  صخش 

كنبلا تاريدقت  نم  ٌيأ  هب  ظحت  مل  وحن  ىلع  فحصلل 
رالود نم  لقأ  ىلع  نوشیعي  نم  دادعأ  نأشب  يلودلا 

. مویلا يف  دحاو 
يف هیلع  صُن  دق  عوجلاو  رقفلا  نیب  نارتقالا  اذھ  نإ 
اھتددح يتلا  ةیفلألل  ةیئامنإلا  فادھألا  نم  فدھ  لوأ 
رقفلا ىلع  ءاضقلا   » يف لثمتي  يذلا   ، ةدحتملا ممألا 
رقفلا طوطخ  ديدحت  مت  دقف   ، رمألا عقاو  يفو  عوجلاو .»
طبترملا رقفلا  موھفم  سكعتل  لصألا  يف  ةریثك  لود  يف 
ءارشل ةبولطملا  ةینازیملا  هرابتعاب  هیلإ  راشیف  عوجلاب - 
ضعب ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةيرارحلا تارعسلا  نم  نیعم  ددع 

لثم  ) اھنع ءانغتسالا  نكمي  ال  يتلا  ىرخألا  تايرتشملا 
« ریقفلا  » صخشلا فيرعت  مت  دقف  كلذلو  نكسلا .)

. هموي توق  هيدل  سیل  يذلا  صخشلا  كلذ  هنأب  اًساسأ 



اًریبك اًءزج  نأ  ةأجافملا  لیبق  نم  سیل  هنإف   ، مث نمو 
زكترت ءارقفلا  ةدعاسم  ىلإ  ةیمارلا  تاموكحلا  دوھج  نم 
رادقم نأو   ، ءاذغلل ةسام  ةجاحب  ءارقفلا  نأ  ةركف  ىلع 

لك يف  ءاذغلا  راعسأ  معد  رشتنيو   . ُّمَھي ام  وھ  ءاذغلا  اذھ 
رالود رایلم  رصم 3.8  تقفنأ  دقف  ؛  طسوألا قرشلا  لود 

لداعي 2 ام  يأ  يماع 2008 – 2009 ( يف  ءاذغلا  معد  ىلع 
قبطتو  (22) (. يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  ةئاملا  يف 

زرألا عزوي  يذلا  ( Rakshin « ) نیشكار  » جمانرب ایسینودنأ 
جمارب ةيدنھلا  تايالولا  نم  ديدعلا  ذفنتو   . ةمَّعدم راعسأب 
قحي  ، لاثملا لیبس  ىلع  اسيروأ  ةيالو  يفف  ؛  ةھباشم
نمثب رھش  لك  زرألا  نم  ًالطر  ىلع 55  لوصحلا  ءارقفلل 
يف نم 20  لقأ  يأ   ، ًابيرقت  لطرلل  تایبور  عبرأ  هردق 

، يدنھلا ناملربلا  شقانيو   . قوسلا رعس  نم  ةئاملا 
فوس نوناق  وھو   ، ءاذغلا يف  قحلا  نوناق  ّنس   ، ًایلاح
اوروضت لاح  يف  ةموكحلا  ةاضاقم  صاخشألل  حیتي 

. اًعوج
ىلع عزوت  يتلا  ةیئاذغلا  تادعاسملا  لاصيإ  لثميو 
يفف  . ةیتسجوللا ةیحانلا  نم  اسوباك  عساو  قاطن 
تایمك فصن  ىلع  وبري  ام  نأ  ىلإ  تاريدقتلا  ریشت   ، دنھلا

تادعاسمك اھھیجوت  متي  يتلا  زرألا  تایمك  ثلثو  حمقلا 
ةصح كلذ  يف  امب   ، دادمإلا قئارط  ربع  ردھلل » ضرعتت  »

تاموكحلا تناك  اذإو   (23). نارئفلا اھلكأت  ةلیلقلاب  تسیل 
نم اھنع  مجني  ام  مغرب  ةسایسلا  هذھ  لثم  ىلع  رصُت 
دیب اًدي  ناقفارتي  رقفلاو  عوجلا  نأل  اذھ  سیلف   ، رادھإ
ماعطإ ىلع  ءارقفلا  ةردق  مدع  نأل  امنإو   ، بسحف
بابسألا رثكأ  نم  اضيأ  ربتعت  میلس  لكشب  مھسفنأ 

يف عوقولا  ریسفت  دنع  اھب  دھشتسُي  يتلا  ةسیئرلا 
ال ءارقفلا  نوكف  ؛  ةيوق انھ  ةھيدبلاو   . رقفلا ةدیصم 

مھلعجي ماعطلا  نم  مھقمر  دسي  ام  ءارش  ىلع  نوردقي 



. ءارقف مھیقبُيو  ةیجاتنإ  لقأ 
نطاوم وھو   ،« نیھلوس كاب   » ةرم تاذ  انل  حرش  دقو 
جنودناب ةعطاقم  نمض  ةریغص  ةيرق  نطقي  يسینودنأ 

اھب لمعت  تناك  يتلا  ةیفیكلا  ةقدب   ، ایسینودنأ يف 
. رقفلا ةدیصم 

اناك اًضيأ  امھنكل   ، ضرأ ةعطق  ناكلتمي  هادلاو  ناك 
لكل لزنم  ءانب  امھیلع  ناكو   ، ًالفط  رشع  ةثالث  نالیعي 
نكمي ضرأ  يأ  امھيدل  دعت  مل  ىتح  هترسأ  عم  مھنم 
ماظنب لمعي  ًایعارز  ًالماع  نیھلوس » كاب   » ناك  . اھتعارز
مویلا يف  ةیبور  فالآ  ىلع 10  لصحي  ثیح  ةیمویلا 
لباقم ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  نيرالود  يواست  )

يف اًقحال  اًعافترا  نكل   . ةیعارزلا لوقحلا  يف  هلمع 
دیشرت ىلع  نیحالفلا  لَمَح  دوقولاو  دامسلا  راعسأ 
نوحالفلا ررق  دقف   ،« نیھلوس كاب   » بسحبو  . مھتاقفن

نأ كلذ  نع  ًالدب  امنإو   ، روجألا اوضفخُي  الأ  نویلحملا 
دجو دقف   ، هیلعو  . ةیعارزلا ةلامعلا  راجئتسا  نع  اوفقوتي 
نكمتي مل  ذإ  ؛  مايألا مظعم  ًالطاع  هسفن  نیھلوس » كاب  »

نم ماع 2008،  يف  هیقتلن  نأ  لبق  نيرھش  ىدم  ىلعو 
. ةیعارزلا لوقحلا  دحأ  يف  دحاو  لمع  موي  ىلع  لوصحلا 
مل نمم  صاخشألا  دجي  ام  ةداع   ، فقوملا اذھ  لثم  يفو 

. دییشتلاو ءانبلا  عاطق  يف  ًالمع  بابشلا  نس  يف  اولازي 
لمحت ىلع  ىوقي  ال  ناك  دقف   ، وھ حضوأ  امكو   ، نكل
يتلا ةربخلل  رقتفيو   ، قاشلا يندبلا  لمعلا  عاونأ  مظعم 
ناك دقف   ، كلذ قوفو   ، ربكأ تاراھم  مزلتسي  ٌلمع  اھبلطتي 
نأ نم  اًنس  ربكأ  هنأ  ينعي  ام   ، هرمع نم  نیعبرألا  يف 
نل اًدحأ  ّنإف  اذھلو  ؛  ام ةفرح  يف  نرمتم  يبصك  لمعي 

. هرجأتسي
يأ نیھلوس - » كاب   » ةرسأ ترطضا  دقف   ، كلذل ةجیتنكو 
ةیساق ریبادت  ذاختال  ةثالثلا -  امھلافطأو  هتجوزو  وھ 



، اتركاج ىلإ  ةجوزلا  تلقتنا  ذإ  ؛  ةایحلا دیق  ىلع  ءاقبلل 
تعاطتسا ثیح  ًالیم  ةبارق 80  مھتيرق  نع  دعبت  يتلا 

اھنكل . اھتاقيدص ىدحإ  ربع  ةمداخ  ةفیظو  ىلع  لوصحلا 
امأ  . اھلافطأ ماعطإل  يفكي  ام  بسكتت  نكت  مل  كلذ  عم 
نع عطقنا  دقف   ، اًھیبن  اًذیملت  ناك  دقو   ، ربكألا نبإلا 
حارو  ، ةرشع ةیناثلا  نس  يف  وھو  اًرطضم  ةسردملا 
لسرُأ امیف   ، تاءاشنإلا عقاوم  دحأ  يف  ًایبص  لمعي 

كاب  » امأو  . امھیبأل امھدج  عم  شیعلل  نارغصألا  نالفطلا 
زرألا نم  لاطرأ  ىلع 9  شیعي  ناك  دقف  هسفن  نیھلوس »

، ةموكحلا نم  عوبسأ  لك  اھیلع  لصحي  ناك  معَّدملا 
نم هداطصي  ناك  يذلا  كمسلا  ضعب  ىلإ  ةفاضإلاب 

(. ةحابسلا هتعاطتساب  نكي  مل  هنأل   ) ةریحبلا ئطاش 
عوبسألا لالخو   . رخآل نیح  نم  همعطي  هقیقش  ناكو 

ًایموي نیتبجو  لوانتي  لظ   ، ةرم رخآ  هیف  هیلإ  انثدحت  يذلا 
ةثالثلا مايألا  لالخ  ةدحاو  ةبجوو   ، مايأ ةعبرأ  رادم  ىلع 

. ىرخألا
ناكو  ، رخآ رایخ  همامأ  سیل  نیھلوس » كاب   » نأ ودبي  ناك 

، ةقدلا انئش  اذإ  وأ   ) ءاذغلا ىلإ  ةحارص  هتلكشم  وزعي 
يضارألا كالم  نم  نیحالفلا  نأ  ىري  ناك  ءاذغلا .) صقن 

نم ًالدب  مھيدل  نولمعي  نيذلا  ءارجألا  فرص  اوررق  دق 
تادايزلا عم  هنأ  نودقتعي  اوناك  مھنأل  مھروجأ  ضفخ 

هنأش نم  روجألل  اًضفخ  نإف   ، ءاذغلا راعسأ  يف  ةریخألا 
ام وھو   ، اًعوج  روضتلا  نم  ةلاح  ىلإ  لامعلاب  يدؤي  نأ 
كاب  » ناك اذكھ   . لقحلا يف  ىودجلا  يمودعم  مھلعجیس 

. لمع الب  ًالطاع  ناك  هنأ  ةقیقح  هسفنل  رسفي  نیھلوس »
ىلع لوصحلا  يف  حوضوب  بغري  ناك  هنأ  نم  مغرلابو 
نع ًالضف   ، الوسكو افیعض  هلعج  ءاذغلا  صقن  نإف   ، لمع
لمع نع  هفرصتو  هتدارإ  نھوت  تناك  بائتكالا  ةلاح  نأ 

. هتلكشم لح  يف  مھسي  نأ  هنأش  نم  ام  لك 



، ةيذغتلا اھیف  ببستت  يتلا  رقفلا  ةدیصم  ةلكشم  نإ 
ةميدق ةركف  يھ   ،« نیھلوس كاب   » انل اھحضوأ  يتلاو 
داصتقالا يف  اھل  لوألا  يمسرلا  روھظلا  دوعي  ذإ   ، ةياغلل

ماعلا 1958. (24) ىلإ 
مسجلا نأ  اھدافم  ةطیسب  ةركف  ىلع  موقت  اھنإ 

ىتح ةيرارحلا  تارعسلا  نم  نیعم  ددعل  جاتحي  يرشبلا 
صخش كانھ  نوكي  امدنع  كلذل   . ةایحلا دیق  ىلع  ىقبي 

نأ عیطتسي  يذلا  ءاذغلا  لك  نإف   ، اعقدم ارقف  يناعي 
حیتي امبرو   ، هقمر دسي  نأل  داكلاب  يفكیس  هنمث  لمحتي 
يف ءرملا  همدختسي  يذلا  لیئضلا  لخدلا  بسكتي  نأ  هل 
دجو يذلا  فقوملا  وھ  اذكھ   . ءاذغلا كلذ  ءارشل  لصألا 
ناك هانیقتلا : امدنع  هیف  اقلاع  هسفن  نیھلوس » كاب  »
يتلا ةوقلا  هحنمل  يفكي  داكلاب  هیلع  لصحي  يذلا  ءاذغلا 

. ةریحبلا ةفض  نم  كامسألا  ضعب  دایطصا  ىلع  هنیعت 
ءارش مھعسوب  حبصي  هنإف   ، ىنغ سانلا  دادزي  امدنع 

تاجایتحالا ةیبلت  متي  امدنعو   . ماعطلا نم  ديزملا 
ءاذغلا لك  نإف   ، مسجلا ىدل  يئاذغلا  لیثمتلل  ةیساسألا 
حیتي ام   ، ةیمسجلا تاردقلا  ءانب  ىلإ  بھذي  يفاضإلا 
لوانت هیلع  نیعتي  ناك  ول  امم  رثكأ  جتني  نأ  صخشلل 

. بسحو ةایحلا  دیق  ىلع  هسفن  ءاقبإل  ماعطلا 
ىلع ةقالع  ئشنت  ةطیسبلا  ةیجولویبلا  ةیلآلا  هذھ  نإ 

ام وھو   ، ادغ لخدلاو  مویلا  لخدلا  نیب   S فرح لكش 
لصفلا يف  مقر 1  لكشلا  عم  ریبك  دح  ىلإ  هباشتي 

امم لقأ  نوبسكتي  ارقف  دشألا  صاخشألاف  ؛  قباسلا
لامعألاب مایقلا  ىلع  نيرداق  اوحبصي  يتح  هنوجاتحي 

نم مھیفكي  ام  مھيدل  نيذلا  ءالؤھ  امأ   ، اھب نوفلكُي  يتلا 
اذھو  . ةقاشلا ةیعارزلا  لامعألاب  مایقلا  مھنكمیف  ءاذغلا 
دشأ اھیف  ءارقفلا  حبصي  يتلا  رقفلا  ةدیصم  قلخي  ام  وھ 
وحن ىلع  نولكأيو  ىنغ  رثكأ  ءاینغألا  حبصي  امیف   ، اًرقف



ةوھلا دادزت  اذكھو   ، ىنغأو ىوقأ  نوحبصي  مث   ، لضفأ
. نیفرطلا نیب  اًعاستا 

كاب  » همدق يذلا  يقطنملا  ریسفتلا  نأ  نم  مغرلاب 
صخشل اھلالخ  نم  نكمي  يتلا  ةیفیكلا  لوح  نیھلوس »

نأ الإ   ، اًمیلساًریسفت  ناك  عوجلا  كارش  يف  طقسي  نأ 
قتلن مل  اننإ   . ِقلقُم وحن  ىلع  مَھبم  ءيش  اھب  ناك  هتياور 
يف وأ   ، برحلا اھقزمت  يتلا  نادوسلا  ةلود  يف  هب 
يف امنإو   ، شيدالجنب يف  تاناضیفلا  اھتقرغأ  ةقطنم 
ضیفت تلظ  يتلا  ةرھدزملا  اواج  ةريزج  نمض  ةيرق 
راعسأ اھتدھش  يتلا  ةدايزلا  باقعأ  يف  ىتح   ، ءاذغلاب

نكي مل  مَّث  نمو  نیب 2007 - 2008،  ام  ةرتفلا  يف  ءاذغلا 
هنأ ًایلج  ناك   . اًریثك هفلكیل  ةیساسأ  ماعط  ةبجول  هلوانت 

، هانیقتلا امدنع  ءاذغلا  نم  هتيافك  ىلع  لصحي  نكي  مل 
متي اذامل ال  ؛  ةایحلا دیق  ىلع  هئاقبإل  يفكي  ام  لكأي  امنإو 
يذلا ءاذغلا  نم  اًديزم  هل  مدقي  ىتح  ام  صخشل  عفدلا 
ةفصبو ؟  لماك لمع  موي  لباقم  يف  ةیجاتنإ  رثكأ  هلعجي 
اھببسي يتلا  رقفلا  ةدیصم  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، ةماع
اھتیمھأ ىدم  امف   ، دیكأت لكب  ًایقطنم  ًالامتحا  لظت  عوجلا 
؟ مویلا ءارقفلا  مظعمل  ةبسنلاب  يلمعلا  عقاولا  يف 

؟ ملاعلا يف  عئاج  رایلم  اًقح  دجوي  لھ 
رقفلا ةدیصمل  انفصو  يف  ةینمضلا  تاضارتفالا  دحأ  نإ 
يفو  . لكألا ىلع  مھتقاط  ردق  نولكأي  ءارقفلا  نأ  وھ 
فرح ىنحنمل  ةیلجلا  ةجیتنلا  نوكیس  كلذ  نإف   ، ةقیقحلا
ناك اذإف  ؛  ةیساسأ ةیجولوكیس  ةیلآ  ىلع  زكتري  يذلا   S

ماعطلا نم  ًالیلق  ربكأ  ردقل  ءارقفلا  لوانت  نأب  لامتحا  ةمث 
ررحتلا مث   ، ةعفان لامعأب  مایقلا  ىلع  ردقأ  مھلعجي  فوس 

ام ردق  اولكأي  نأ  ذئدنع  مھب  يرح  هنإف   ، رقفلا ةدیصم  نم 
. نوعیطتسي



نيذلا صاخشألا  مظعمف   . هارن ام  وھ  سیل  كلذ  نأ  الإ 
مھنأ ودبي  ال  مویلا  يف  اًتنس  نم 99  لقأ  ىلع  نوشیعي 
اودجو مھنأ  ولو  اًعوج .  نوروضتي  اوناك  ول  امك  نوفرصتي 
سلف لك  نوقفني  فوس  دیكأت  لكبف   ، كلذك مھسفنأ 

. كلذ نولعفي  ال  مھنكل   . ماعطلا نم  ديزملا  ءارشل  مھيدل 
ةلود ةرشع  ينامث  نم  اھانعمج  يتلا  تانایبلل  اقفوو 
ىلإ نیب 36  حوارتي  ام  لثمي  ءاذغلا  نإف   ، ءارقفلا ةایح  لوح 
نمم رقفلا  يعقدم  صاخشألا  كالھتسا  نم  ةئاملا  يف   79
ةئاملا يف  ىلإ 74  نیب 53  ام  لثمي  امیف   ، فيرلا نونطقي 

(25). رضحلا نونكسي  نيذلا  مھئارظن  نیب 
ىلع قفنُت  ةیقبتملا  ةبسنلا  نأ  ىلإ  اذھ  ىزعُي  الو 

، دنھلاب روبيادوأ  يف  ًالثمف  ؛  ةایحلل ىرخألا  تايرورضلا 
تالدعم ديزُت  نأ  اھنكمي  ةيداعلا  ةریقفلا  ةرسألا  نأ  دجن 

امب ةنراقم  ةئاملا  يف  رادقمب 30  ءاذغلا  ىلع  اھقافنإ 
ىلع هقفنت  ام  امامت  تفقوأ  ول  امیف  العف  هقفنت 
ودبيو  . دایعألاب تالافتحالاو  غبتلاو  ةیلوحكلا  تابورشملا 

نأ نولضفي  مھنأ ال  دیب   ، ةریثك تارایخ  مھمامأ  ءارقفلا  نأ 
. نوعیطتسي ام  ردق  ءاذغلا  ىلع  اوقفني 

نم قفني  يتلا  ةیفیكلا  ىلإ  رظنلا  دنع  كلذ  حضتيو 
نأ مغرو   . مھيديأ يف  عقت  ةیفاضإ  دوقن  يأ  ءارقفلا  اھلالخ 
مھل ىنغ  ال  يتلا  تاقفنلا  ضعب  كش  الو  مھيدل  ءارقفلا 
نیعتيو امھریغو ) ءاودلاو  سبلملل  ةجاحلا  لثم   ) اھنع

ىلع ةفقوتم  تناك  اذإ  مھتشیعم  نإف   ، ًالوأ اھتیبلت  مھیلع 
نكمیف  ، ةيرارحلا تارعسلا  نم  ديزملا  ىلع  مھلوصح 
دوقنلا ضعب  مھيدل  رفوتي  امدنع  هنأ  لیختي  نأ  ءرملل 
بھذت فوس  اھنإف   ، اھقافنإ مھناكمإب  يتلا  ةیفاضإلا 
بجي ءاذغلل  ةدوصرملا  ةینازیملا  نإ   . ءاذغلا ىلإ  اھعیمج 
يلكلا قافنإلا  نم  عرسأ  يبسانت  لدعمب  دادزُت  نأ 

وھ ام  ءاذغلاو   ، ردقلا سفنب  ناعفتري  امھیلك  نأل  اًرظنو  )



(. ربكأ ةبسنب  ديزي  ءاذغلا  نإف   ، ةیلكلا ةینازیملا  نم  ءزج  الإ 
ةيالو يفف  ؛  لاحلا وھ  اذھ  نأ  ودبي  الف   ، كلذ عم  نكل 
تاونس لبق  يأ  ) ماعلا 1983  يفو   ، ةيدنھلا ارتشاراھام 
ثیح ارخؤم -  دنھلا  اھتققح  يتلا  تاحاجنلا  نم  ةليوط 
لقأ وأ  اًتنس  ىلع 99  ذئدنع  شیعت  رسألا  ةیبلاغ  تناك 
ةئفلا طاسوأ  يف  ىتحو   ،( مویلا يف  دحاولا  صخشلل 

يف ةئاملا  يف  اھرادقم 1  ةدايز  تناك   ، ارقف دشألا 
يف ةدايز  ةئاملا  يف  يلاوحل 0.67  مجرتُت  ماعلا  قافنإلا 
نإف  ، ةشھدلا ریثي  امو   (26). ءاذغلا ىلع  قافنإلا  يلامجإ 
نيذلا صاخشألل  ةبسنلاب  اریثك  فلتخت  مل  ةقالعلا 
بسكتت تناك  يتلا   ) ةنیعلا يف  اًعقدم  اًرقف  نوھجاوي 

ىنغ رثكألا  ءالؤھلو  صخشلل ) ًایموي  اًتنس  يلاوح 50 
ًایموي تارالود  يلاوح 3  نوبسكتي  اوناك  نيذلا  )
ةقالعلا اًمامت  هبشت  ارتشراھام  ةيالو  ةلاح  نإ  صخشلل .)

، ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  ءاذغلا  ىلع  قافنإلاو  لخدلا  نیب 
ىلع قافنإلا  دجن   ، اًرقف دشألا  صاخشألا  نیب  ىتحف 
عم دحاول  دحاو  نع  اًریثك  لقي  لدعمب  دادزي  ءاذغلا 

. ةینازیملا
يتلا دوقنلا  ىتح  هنأ  وھ   ، هتاذ ردقلاب  ةشھدلا  ریثي  امو 

ام لدعم  ةدايزل  اھنوقفني  ءاذغلا ال  ىلع  صاخشألا  اھقفني 
رصانعلا ةدايزل  وأ  ةيرارح  تارعس  نم  نوكلھتسي 
لصحي امدنعف   . ماعط نم  هنولوانتي  امیف  ةقیقدلا  ةیئاذغلا 
ةدايزل ةصرف  ىلع  اًديدش  اًرقف  نوناعي  نيذلا  صاخشألا 
نوقفني ال  مھنإف   ، لیلق ردقب  ولو  ءاذغلا  ىلع  هنوقفني  ام 
تارعسلا نم  ربكأ  ردق  ىلع  لوصحلا  لجأل  ءيش  لك 

ءارشب نوموقي   ، كلذ نع  اًضوعو  مھنكل   . ةيرارحلا
. ىلعألا نمثلاو  بیطألا  قاذملا  تاذ  ةيرارحلا  تارعسلا 

ارتشاراھام ةيالو  يف  اًرقف  دشألا  ةعومجملل  ةبسنلابو 
ءاذغلا ىلع  تقفنُأ  ةیفاضإ  ةیبور  لك  نإف  يف 1983، 



ءارشل ًابيرقت  اھفصن  بھذ   ، لیخادملا تعفترا  امدنع 
اھھیجوت مت  ةیقبلا  نكل   ، ةيرارحلا تارعسلا  نم  ديزملا 
تارعسلا ددع  باسحبو   . اًنمث ىلعأ  تارعس  ءارشل 

ام لضفأ  وھ  نخُدلا  ناك  دقف   ، ةیبورلاب ةردقم  ةيرارحلا 
قافنإلا اثلث  بھذ  دقف  كلذ  عمو  نكل   . هؤارش نكمي 

يف تقفنُأ 30  امیف   ، طقف بوبحلا  هذھ  ىلإ  ًابيرقت  يلكلا 
يف نافلكي  نيذللا   ، حمقلاو زرألا  ىلع  ىرخأ  ةئاملا 

، كلذ قوفو   . يرارح رعس  لكل  ةمیقلا  فعض  طسوتملا 
يلامجإ نم  ًابيرقت  ةئاملا  يف  نوقفني 5  ءارقفلا  ناك  دقف 
بوبحلا نم  ءالغ  رثكأ  وھو   ، ركسلا ىلع  مھتینازیم 
ةیئاذغ ةمیق  يأل  رقتفيو  ةيرارحلا  تارعسلل  ردصمك 

. ىرخأ
اًدج اًتفال  ًالاثم  رلیم » نالون  و« نسنج » تربور   » دجو دقو 
يفف  (27). ءاذغلا كالھتسا  يف  ةیعونلا » وحن  بورھلل  »
تریتخُا  - ةریقف رسأل  امَّدق   ، نیصلا نم  نیتقطنم 

حمق  ) ةسیئرلا ةيذغألا  راعسأ  ىلع  اًریبك  اًمعد  ًایئاوشع -
اننإ ىرخألا .) ةقطنملا  يف  زرألاو  ةقطنم  يف  ةنوركعملا 
نإف  ، ام ةعلس  رعس  ضفخني  امدنع  هنأ  عقوتن  ام  ةداع 
اًضیقن ناك  ثدح  ام  نكل   . اھنم نورثكتسي  فوس  سانلا 
زرألل صصخملا  معدلا  تقلت  يتلا  رسألا  تأدب  دقف   . كلذل
لوانتت تذخأو   ، لقأ تایمك  امھنم  كلھتست  حمقلا  وأ 

مغر كلذو   ، محللاو نایبورلا  لثم  ةمعطأ  نم  ربكأ  تایمك 
نم لقأ  مھفلكي  نآلا  أدب  مھل  ةبسنلاب  سیئرلا  ءاذغلا  نأ 
نإف  ، ةماع ةفصب  هنأ  وھ  ةشھدلا  ریثي  امو   . لبق يذ 
نيذلا ءالؤھل  ةيرارحلا  تارعسلا  نم  كالھتسالا  تالدعم 
مغر  ،( تضفخنا ىتح  امبر  لب   ) ددزت مل  معدلا  اوقلت 
اًضيأ ثدحي  ملو   . تدادزا دق  ةیئارشلا  مھتردق  نأ  ةقیقح 

نإ  . لاكشألا نم  لكش  يأب  يئاذغلا  ىوتحملا  نسحت  نأ 
سیئرلا ءاذغلا  نأل  ارظنو  هنأ  وھ  كلذل  لمتحملا  ریسفتلا 



مھلعج دقف   ، ةرسألا ةینازیم  نم  اًریبك  اًءزج  دفنتسي  ناك 
ةيذغألا كالھتسا  ناك  اذإو  ىنغ : رثكأ  هوقلت  يذلا  معدلا 

هنأل  ، ًالثم نكیلو   ) اًریقف ءرملا  نوكب  طبتري  ةسیئرلا 
مھروعش نوكي  امبرف   ،( قاذملا زیمم  سیل  هنكل  صیخر 

ةرم  . لقأ تایمك  هنم  نوكلھتسي  مھلعج  دق  ىنغأ  مھنأب 
هذھ طسو  لقألا  ىلعو  هنأ  ىلإ  ریشي  اذھ  نإ   ، ىرخأ

، رضحلا قطانم  يف  شیعت  يتلا  رقفلا  ةديدش  رسألا 
نكي مل  ةيرارحلا  تارعسلا  نم  ديزملا  ىلع  لوصحلا  نإف 

مھلوصح يھ  ةيولوألا  تناك  امنإو  ؛  مھل ةبسنلاب  ةيولوألا 
(28). لضفأ تاقاذم  تاذ  ةمعطأ 

. رخآ اًزغل  لثمي  دنھلا  يف  ةيذغتلا  يف  مویلا  ثدحي  ام  نإ 
كلذ لوح  مالعإلا  لئاسو  يف  ددرتي  يذلا  داتعملا  ربخلاو 

ةباصإلاو ةنمسلا  تالدعم  يف  عيرسلا  عافترالا  وھ 
ایلعلا ىطسولا  ةقبطلا  ىَنِغ  ديازت  عم  يركسلا  ضرمب 

دقف  ، كلذ عمو  نكل   . ةيرضحلا قطانملا  يف  شیعت  يتلا 
ةصقلا نأ  يزيرد » نوج  و« نوتيد » سوجنآ   » حضوأ
نيرشعو سمخلا  لالخ  دنھلا  يف  ةيذغتلل  ةیقیقحلا 

رثكأ نوحبصي  دونھلا  نأ  ىلإ  ریشت  ال  ةیضاملا  ةنس 
(29). ریثكب لقأ  نولكأي  رمألا  ةقیقح  يف  امنإو   ، ةنمس
دقف  ، عيرس يداصتقا  ومن  نم  دنھلا  هتدھش  امم  مغرلابو 
امم درفلا  بیصن  يف  لصاوتم  ضافخنا  ةمث  ناك 
نأ ودبي   ، كلذ قوفو  ؛  ةيرارحلا تارعسلا  نم  هكلھتسي 
ادع اھلك  ىرخألا  ةیئاذغلا  داوملا  كالھتسا  تالدعم 
يف امب   ، ةیناكسلا تائفلا  لك  نیب  تضفخنا  دق  نوھدلا 
ىلع وبري  ام  شیعي   ، مویلاو  . اًرقف دشألا  صاخشألا  كلذ 

تارعسلا كالھتسا  لقي  رسُأ  نمض  ناكسلا  عابرأ  ةثالث 
قطانملا يف  صخش  لكل  ةرعُس  نع 2100  اھیف  ةيرارحلا 

هذھو ةیفيرلا -  قطانملا  يف  ةرعُس  و2400  ةيرضحلا 
دنھلا يف  ىندألا » دحلا   » اھرابتعاب اھب  دھشتسُي  ٌماقرأ 



امو  . ةيودي ًالامعأ  نوسرامي  نيذلا  صاخشألل  ةبسنلاب 
امم رثكأ  نولكأي  ىنغ  رثكألا  صاخشألا  نأ  وھ  لاحلا  لاز 

، اھعیمج لخدلا  تايوتسم  دنعو  هنكل   . اًرقف رثكألا  لكأي 
دقف  ، كلذ قوفو   . ةینازیملا يف  ءاذغلا  ةصح  تصلقت  دقف 
دوقنلا نم  ردقلا  سفن  نإ  ىتح  ءاذغلا  ةلس  بیكرت  ریغت 

. اًنمث ىلغأ  ةیئاذغ  داوم  ىلع  لوصحلل  نآلا  هقافنإ  متي 
امیس ؛ ال  لیخادملا يف  عجارت  ىلإ  ریغتلا  اذھ  ىزعُي  الو 
يھ امنإ  ةیقیقحلا  لیخادملا  نأ  ىلع  اًعامجإ  كانھ  نأو 

، ىنغ رثكأ  اوحبصأ  دق  دونھلا  نأ  مغرو  نكل   . ديازت يف 
تايوتسم نم  ىوتسم  لك  يف  ریثكب  لقأ  نولكأي  مھنإف 

امع لقي  مویلا  هنولكأي  ام  طسوتم  نإ  ىتح  لخدلا 
عافترا ىلإ  اًضيأ  ریغتلا  اذھ  ىزعُي  الو   . هیلع اوداتعا 

يف تضفخنا  دق  ءاذغلا  راعسأ  نأو  امیسال   ، ءاذغلا راعسأ 
نم ةرتفلا  لالخ  ىرخألا  داوملا  راعسأب  ةنراقم  دنھلا 
كلذو ماعلا 2005،  ىتحو  مرصنملا  نرقلا  تانینامث  علطم 
مغرلابو  . ءاوسلا ىلع  ةيرضحلاو  ةیفيرلا  قطانملا  يف 

ذنم ىرخأ  ةرم  اًعافترا  تدھش  دق  ءاذغلا  راعسأ  نأ  نم 
مل ةيرارحلا  تارعسلا  كالھتسا  تالدعم  نإف  ماعلا 2005، 
. عجارتلا يف  ةذخآ  ءاذغلا  راعسأ  تناك  امدنع  الإ  ضفخنت 
نيذلا ءالؤھ  ىتح  مھیف  نمب   ، ءارقفلا نأ  ودبي  اذكھو 

مھرابتعاب وافلا )  ) ةعارزلاو ةيذغألا  ةمظنم  مھفنصت 
ال  ، ءاذغ نم  هنولوانتي  ام  رادقم  ىلع  اًسایق  كلذو  اًعایج 

حبصي امدنع  ىتح  ءاذغلا  نم  ديزملا  اولوانتي  نأ  نوديري 
مھنأ ودبي   ، رمألا عقاو  يفو   . مھيديأ لوانتم  يف  كلذ 
؟ نذإ يرجي  يذلا  ام  ىرُت   . ءاذغلا نم  لقأ  اًردق  نولكأي 

كف وحن  اھنم  قالطنالا  نكمي  يتلا  ةیعیبطلا  ةطقنلا  نإ 
نأ دب  ال  ءارقفلا  نأب  ضارتفالا  وھ  زغللا  اذھ  مسالط 
لكأي نم  رمألا  ةياھن  يف  مھف   . هنولعفي ام  ىنعم  اوكردي 
باحصأ اونوكي  نأ  اًقح  مھعسوب  ناك  ولو   . لمعي نمو 



مھلوانت ربع  رثكأ  ًالام  نوبسكتيو   ، اًریثك  ىلعأ  ةیجاتنإ 
تحیتُأ ام  اذإ  كلذ  نولعفیس  مھنأ  حجرألاف   ، رثكأ ءاذغل 

نم ديزملل  انلوانت  انلعجي  الأ  نكمي  لھ  نذإ   . ةصرفلا مھل 
، كلذل ةجیتنكو   ، رمألا عقاو  يف  ةیجاتنإ  ىلعأ  ءاذغلا 

؟ ةيذغتلا ىلع  ةمئاقلا  رقفلا  ةدیصم  دوجو  يفتني 
نأ وھ  رقفلا  ةدیصم  دوجو  يفنت  يتلا  بابسألا  دحأو 

. ماعطلا نم  مھتجاح  دسي  ام  مھيدل  سانلا  مظعم 
صخش لك  ماعطإ  ىلع  رداق  ملاع  يف  مویلا  شیعن  اننإ 

امیف لقألا  ىلع  ولو   ، بكوكلا اذھ  رھظ  ىلع  شیعي 
يتلا ةیملاعلا  ءاذغلا  ةمق  لالخو   . ماعطلا رفوت  صخي 
ةعارزلاو ةيذغألا  ةمظنم  تردق  ماعلا 1996،  يف  تدقعنا 

ناك ماعلا  كلذ  يف  ءاذغلا  نم  يملاعلا  جاتنإلا  نأ  وافلا ) )
لكل لقألا  ىلع  ةيرارح  ةرعس  نیمأتل 2700  يفكي 
نم نورقل  ةجیتن  الإ  اذھ  امو   (30). مویلا يف  صخش 

لضفلا نأ  كش  الو   ، ءاذغلا دراوم  دیعص  ىلع  تاراكتبالا 
مولعلا يف  ةمیظعلا  تاراكتبالا  ىلإ  دوعي  كلذ  يف 
ةيداع ىرخأ  لماوع  ىلإ  اًضيأ  ىزعُي  ناك  نإو   ، ةیعارزلا
امدعب ناسنإلا  ءاذغ  نمض  سطاطبلا  جاردإ  لثم 
رشع سداسلا  نرقلا  يف  وریبلا  يف  نابسألا  اھفشتكا 

تاساردلا ىدحإ  ریشتو   . ابوروأ ىلإ  اھديروتب  اوماق  مث 
ةئاملا يف  نع 12  ةلوؤسم  تناك  امبر  سطاطبلا  نأ  ىلإ 

ام ةرتفلا  لالخ  ناكسلا  ددع  يف  ةیملاعلا  ةدايزلا  نم 
ىلإ 1900. (31) نیب 1700 

كلذ ال نكل   ، اًعوج تومي  نم  مویلا  انملاع  يف  كانھ  نإ 
. اننیب امیف  ءاذغلل  انمساقت  ةیفیكل  ةجیتن  الإ  ثدحي 
. ةيداصتقالا دراوملا  يف  ةقلطم  ةردن  كانھ  تسیلف 
، يتقاط قوفي  ام  ماعطلا  نم  تلوانت  ام  اذإ  يننأ  حیحص 

ةرذلا نم  ديزملا  تلوح  ام  اذإ   ، ةیلوقعم رثكأ  وحن  ىلع  وأ 
ةحابسلا ةكرب  نیخست  يننكمي  ىتح  يویح  دوقو  ىلإ 



يأ ةجاح  دسي  نل  ذئدنع  دوجوملا  ةرذلا  نإف   ، يب ةصاخلا 
، سانلا مظعم  نأ  ودبي  هنإف   ، كلذ مغر  نكل   (32). رخآ دحأ 
، ديدش رقف  نم  نوناعي  نيذلا  ءالؤھ  مظعم  كلذ  يف  امب 
ىلع نيرداق  مھلعجيو  دوقنلا  نم  مھیفكي  ام  نوبسكي 
لیمت ةيرارحلا  تارعسلا  نأل  اًديدحت  كلذو   ، ءاذغلا ءارش 

. ةیساقلا فورظلا  يف  ادع  امیف   ، اًدج  ةصیخر  نوكت  نأل 
انبسح دقف   ، نیبلفلا يف  راعسألا  تانایب  ىلإ  اًدانتساو 
ةرعس دیلوتل 2400  يفكت  يتلا  ةيذغألا  صخرأ  ةفلكت 

تارعسلا نم  ةئاملا  يف  يتأي 10  ثیحب   ، ةيرارح
دقو  . نوھدلا نم  ةئاملا  يف  و15  نیتوربلا  نم  ةيرارحلا 
ةوقلا لداعت  دنع  اًتنس  زواجتت 21  نل  كلذ  ةفلكت  نأ  نیبت 
صخشل ةبسنلاب  ىتح  ةياغلل  حيرم  غلبم  وھو   ، ةیئارشلا

نأ يھ  انھ  ةلكشملاو   . مویلا يف  اتنس  ىلع 99  شیعي 
ودبي نكلو   ... ضیبلاو زوملا  لوانت  ىوس  لمشي  نل  كلذ 
ضیبلاو زوملا  اولكأي  نأل  نيدعتسم  سانلا  ماد  ام  هنأ 

اًددع دجن  نأ  نذإ  انل  يغبني  هنإف   ، كلذ نوجاتحي  امدنع 
رسيألا ءزجلا  يف  نیقلاع  صاخشألا  نم  ةياغلل  ًالیئض 
اوبسكي نأ  مھنكمي  ال  نم  مھ  ءالؤھو   ،S ىنحنم نم 

. ةلعاف رصانع  اونوكي  نأ  ىلع  مھتناعإل  يفكت  اًدوقن 
يأرلا تاعالطتسا  اھب  اندفرت  ةلدأ  عم  اذھ  قفاوتيو 

صاخشألا اھیف  لئسو  دنھلا  يف  تيرجأ  يتلا 
يفكي ام  مھيدل  ناك  اذإ  امع  مھؤارأ  ةعلطتسملا 

يف صخش  لك  ناك  اذإ  ام  لثم   ) ماعطلا نم  مھتجاح 
اذإ ام  وأ   » ًایموي ءاذغلا  نم  نیتلماك  نیتبجو  لوانتي  ةرسألا 
دقل ًایموي .)» ءاذغلا  نم  هیفكي  ام  لوانتي  صخش  لك  ناك 

نولوانتي ال  مھنأ  نوري  نيذلا  صاخشألا  ةبسن  تضفخنا 
ذإ  ، تقولا رورم  عم  اًعيرس  اًضافخنا  ءاذغلا  نم  مھیفكي  ام 
يف ىلإ 2  ماعلا 1983  يف  ةئاملا  يف  نم 17  تضفخنا 
ءاذغ نولكأي  سانلا  حبصأ  امبرف  كلذلو  يف 2004 . ةئاملا 



. اًعوج لقأ  اوحبصأ  مھنأل  لقأ 
نولصحي مھنأ  نم  مغرلاب   ، اًعوج لقأ  اقح  اوناك  امبرو 

دق ام  وھو   . ةيرارحلا تارعسلا  نم  لقأ  تالدعم  ىلع 
فرصلاو ءاملا  ةیعون  ىلع  أرط  يذلا  نسحتلا  ىلإ  ىزعُي 

لقأ ةيرارح  تارعس  نودقفي  اوحبصأ  اذلو   ، يحصلا
نونوكي امبر  وأ   . ىرخألا ضارمألاو  لاھسإلا  تابون  ببسب 
عقاولا يندبلا  لمعلا  ءبع  ضافخنا  ببسب  اعوج  لقأ 

دعي مل   ، ةيرقلا يف  برشلا  هایم  رفوت  عمف   ، مھلھاك ىلع 
، ةليوط تافاسمل  ةریبك  نازوأ  لمح  ءاسنلا  ىلع  نیعتي 
دق لقنلا  لئاسو  اھتدھش  يتلا  تانیسحتلا  نأ  نع  ًالضف 

حبصأو ؛  مادقألا ىلع  ایشم  رفسلل  ةجاحلا  نم  تضّفخ 
مدختست يتلا  ةيرقلا  ةنوحاط  يف  ًایلاح  نحطُي  قیقدلا 

نم ًالدب  كلذو   ، ىرقلا رقفأ  يف  ىتح  ةنكیمُم  ةنوحاط 
طسوتم ىلإ  اًدانتساو   . ءاسنلا لبق  نم  ًايودي  هنحط 

ام بسحب  ةيرارحلا  تارعسلا  نم  مسجلا  تاجایتحا 
صاخشألل ةیبطلا » ثوحبلل  يدنھلا  سلجملا   » هررقي

وأ ةطسوتم  وأ  ةقاش  لامعأ  يف  نوطرخني  نيذلا 
كالھتسا عجارت  نأ  زيرد » و« نوتياد »  » ظحال دقف   ، ةفیفخ

ةنس نيرشعلاو  سمخلا  ىدم  ىلع  ةيرارحلا  تارعسلا 
يف فیفطلا  ضافخنالا  امامت  هرسفُي  نأ  نكمي  ةیضاملا 
ةقاش ةیندب  لامعأ  يف  نوطرخني  نيذلا  صاخشألا  ددع 

. مویلا نم  ریبك  ءزج  لالخ 
ال يتلا  ةطقنلا  دنع  نوفقي  سانلا  مظعم  ناك  اذإ 

نوكت نأ  نذإ  نكمملا  نمف   ، اعوج اھدنع  نوروضتي 
ديزملل مھكالھتسا  نع  مجنت  يتلا  ةیجاتنإلا  يف  ةدايزلا 

. مھل ةبسنلاب  ةفیفط  ةدايز  ةيرارحلا  تارعسلا  نم 
نأ سانلا  ررق  اذإ  ذئدنع  اموھفم  ارمأ  نوكي  فوسو 
نأ وأ   ، رخآ ءيش  يف  دوقن  نم  مھيدل  ام  اومدختسي 

ىھشأ ءاذغ  لوانت  ىلإ  زوملاو  ضیبلا  لوانت  نم  اولوحتي 



يف سوارتش » نوج   » طرخنا  ، ةليوط تاونس  ذنمو   . ذلأو
ىلع اھلالخ  نم  للدي  نأ  هنكمي  ةحضاو  ةلاح  نع  ثحبلا 
ىلع هيأر  رقتساو   . ةیجاتنإلا يف  ةيرارحلا  تارعسلا  رود 
يف مھضرأ  يف  ةعارزلا  نوسرامي  نيذلا  نیحالفلا 
يف اوحدكي  نأ  اًقح  مھیلع  نیعتي  هنأل  كلذو   ، نویلاریس
دق ةعرزم  يف  لماعلا  ةیجاتنإ  نأ  دجو  دقو  (33) . مھلامعأ
امدنع ةئاملا  يف  ةبسنب 4  لاوحألا  بلغأ  يف  تدادزا 
يف ةبسنب 10  ةيرارحلا  تارعسلا  نم  هكلھتسي  ام  دادزا 

مھكالھتسا سانلا  فعاض  نإو  ىتح  هنإف   ، اذكھو  . ةئاملا
يف ةبسنب 40  الإ  دادزت  نل  مھلیخادم  نإف   ، ماعطلا نم 

تارعسلا نیب  ةقالعلا  لكش  نإف   ، كلذ قوفو   . ةئاملا
تناك امنإو   ،S لكش ذخأت  نكت  مل  ةیجاتنإلاو  ةيرارحلا 
يف مقر 2  لكشلا  يف  وھ  امك   ، ًابولقم  L لكش ذخأت 
دنع بساكملا  ربكأ  قیقحت  متي  ثیح   ، قباسلا لصفلا 
ةدايز ثدحت  الو   . ءاذغلا نم  ةیندتم  تايوتسم  كالھتسا 
مھیفكي ام  لوانت  يف  سانلا  أدبي  امدنع  لخدلا  يف  ةداح 
يديدش صاخشألا  نأ  ىلإ  ریشي  ام  وھو   . ءاذغلا نم 

نم اًديزم  نولوانتي  امدنع  ربكأ  وحن  ىلع  نودیفتسي  رقفلا 
اذھو  . اًرقف لقألا  صاخشألاب  ةنراقم  ةيرارحلا  تارعسلا 
ةدیصم اھیف  ىرن  نل  يتلا  فورظلا  ةیعون  وھ  اًديدحت 

نم مھیفكي  امل  سانلا  لوانت  مدع  نأ  نیبتي  اذكھو   . رقف
. ءارقف مھیقبي  يذلا  ببسلا  وھ  سیل  ءاذغلا 

رقفلا ةدیصم  قطنمب  لوقلا  نأ  ينعي  ال  اذھ  نكل 
نأب ةركفلاف   . طولغم قطنم  وھ  عوجلا  ىلع  ةمئاقلا 
قيرط وحن  ام  اصخش  عفدت  فوس  لضفألا  ةيذغتلا 

ام ةطقن  يف  ةديدش  ةیمھأ  تاذ  ًابيرقت  تناك  راھدزالا 
ةیمھألا نم  ریبك  بناج  ىلع  تلاز  ام  امبرو   ، خيراتلا نم 
يداصتقالا خرؤملا  رّدق  دقو   . مویلا اھنیعب  فورظ  لظ  يف 

ءاذغلا جاتنإ  نأ  لجوف » تربور   » لبون ةزئاج  ىلع  زئاحلا 



ةشاعإل يفكي  ام  ةيرارحلا  تارعسلا  نم  رفوي  نكي  مل 
ةضھنلا يرصع  لالخ  ابوروأ  يف  نیلماعلا  ناكسلا  عیمج 

ءارو ببسلا  رسفي  دق  ام  وھو   . ىطسولا روصعلاو 
نوردقي ال  اوناك  نيذلا  نیلوستملا  نم  ةریبكلا  دادعألا 
ةجاحلا ةأطو  تحتو  هنأ  ودبيو   (34). لامعأ يأب  مایقلا  ىلع 
ضعب أجل  دقف   ، ةایحلا دیق  ىلع  ءاقبلا  لجأ  نم  ءاذغلل 

لتق ةداع  تلظ  ذإ  ؛  فرطتلا ةديدش  لامعأل  سانلا 
ذنم  ) رغصألا يدیلجلا  رصعلا  لالخ  ابوروأ  يف  زئاجعلا 
ةداع ماعلا 1800 ) ىتحو  رشع  سداسلا  نرقلا  فصتنم 
حبصيو كالھلل  لیصاحملا  ضرعتت  امدنع  كلذو   ، ةعئاش
نھبلغأ يف  زئاجعلا  ءالؤھ  ناكو   . ةرفو لقأ  كمسلا 
ریشيو  . نھنم لمارألا  امیس  الو   ، تاجوزتم ریغ  ةوسن 

هنإف  ، ةدودحم دراوملا  حبصت  امدنع  هنأ   S فرحلا قطنم 
يحضن نأ  ةيداصتقالا  ةیحانلا  نم  ایقطنم )»  )» ارمأ حبصي 

ىلع اولصحي  نأ  نیقابلل  حیتي  امب  صاخشألا  ضعبب 
ام بسكو  لمعلا  مھنكمي  يلاتلابو   ، ءاذغلا نم  مھتيافك 

(35). ةایحلا دیق  ىلع  مھئاقبإل  يفكي 
ریشت ةلدأ  ىلع  رثعن  نأ  ناكمب  ةبوعصلا  نم  سیلو 
لثمل ءوجللا  ىلإ  انایحأ  رطضت  امبر  ةریقفلا  رسألا  نأ  ىلإ 
لالخف  . رضاحلا تقولا  يف  ىتح  ةعيرملا  تارایخلا  هذھ 
نرقلا تانیتس  يف  دنھلا  تبرض  يتلا  فافجلا  تاجوم 

ال يتلا  رسألا  يف  تاریغصلا  تایتفلا  تناك   ، يضاملا
مل امیف   ، دالوألاب ةنراقم  ندؤُي  نأل  ةضرع  رثكأ  اضرأ  كلمت 

مساوم لالخ  اریثك  فلتخت  تانبلاو  دالوألا  تالدعم  نكت 
ةدراطمل اًراضحتساو   (36). ةیعیبطلا راطمألا  طوقس 

دجن  ، رغصألا يدیلجلا  رصعلا  يف  تارحاسلا  زئاجعلا 
زئاجعلا لتق   » تالدعم يف  ةدايز  هجاوت  اینازنت 

يھو فافجلا -  تاجومل  ضرعتت  امدنع  تارحاسلا »
امدنع ةجتنملا  ریغ  هاوفألا  نم  صلختلل  ةمئالم  ةقيرط 



فشتكت رسألا  نأ  ودبيو   (37). حُشلا ةديدش  دراوملا  حبصت 
ام ةداع  يھو   ) مھفانكأ نیب  شیعت  يتلا  زوجعلا  نأ  ةأجف 

اھتدراطم يغبني  اذھل   ، ةرحاس يھ  امنإ  ةدجلا ) نوكت 
. ةيرقلا يف  نيرخآلا  لبق  نم  اھلتقو 

نأ نكمي  ال  ءاذغلا  صقن  نأ  اًحیحص  سیل  هنإف  اذكھو 
، رخآل تقو  نم  ةلكشم  لثمي  ال  هنأ  وأ  ةلكشم  لثمي 
ملاع هبلغأ  يف  وھ  مویلا  هیف  شیعن  يذلا  ملاعلا  نكلو 
ةصق نم  اًریبك  اًءزج  هلعجي  ىنغلا ال  نم  اًریبك  اًّدح  غلب  دق 
لالخ لاحلا  ةعیبطب  فلتخي  رمألا  اذھو   . رقفلا رارمتسا 

وأ  ، ناسنإلا اھب  ببستي  يتلا  كلت  وأ  ةیعیبطلا  ثراوكلا 
. مھاوق كھنت  وأ  نیيالملا  لتقت  يتلا  تاعاجملا  يف 

مظعم نإف   ، كلذ مغر   ،« نس ایترامأ   » حضوأ املثمو 
يف صقن  اھببس  نكي  مل  اًرخؤم  تعقو  يتلا  تاعاجملا 
ىلإ تضفأ  ةیسسؤم  تاقافخإ  اھب  تببست  امنإو  ءاذغلا 
ببسب ىتح  وأ   ، رفوتملا ءاذغلل  ئیسلا  عيزوتلا  نم  ةلاح 

يف اًعوج  نوتومي  نيرخآ  نأ  مغر  هسيدكتو  ءاذغلا  نيزخت 
(38). ىرخأ قطانم 

نأ اننكمي  لھ  ؟  نذإ  ، انھ فقوتن  نأ  انیلع  بجي  لھ 
مھنإف  ، الیلق نولكأي  امبر  مھنأ  مغرب   ، ءارقفلا نأ  ضرتفن 

؟ هب اولكأي  نأ  مھیلع  نیعتي  يذلا  رْدقلاب  نولكأي 

نولوانتي لھو   ، اًدیج نولكأي  اًقح  ءارقفلا  لھ 
؟ ءاذغلا نم  مھتيافك 

ةصقلا نأب  روعشلا  بنجتن  نأ  ناكمب  ةبوعصلا  نم 
دارفألا نأ  اًحیحص  نوكي  نأ  نكمي  لھ   . ةقستم تسیل 
ماعطلا ىلع  مھقافنإ  نوصلقي  دنھلا  يف  اًرقف  دشألا 

مھنأل اًرظن   ، ةيرارحلا تارعسلل  ةجاحب  اوسیل  مھنأل 
ةيرارح ةرعس  يلاوح 1400  كلھتست  رسأ  طسو  نوشیعي 



نإف 1200  ، لاح ةيأ  ىلعو  ؟  لوألا ماقملا  يف  ًایموي  درفلل 
ةبسنلاب فورعملا  يئاذغلا  لدعملا  لثمت  ةيرارح  ةرعس 

ءالؤھل ءاربخلا  هب  يصوي  يذلا   ، ًایئزج اًعوج  روضتلا  ةلاحل 
نأ امك  ؛  عيرس وحن  ىلع  مھنزو  صاقنإل  نوعسي  نيذلا 

. ةطقنلا هذھ  نع  اًریثك  ةدیعب  ودبت  ال  ةيرارح  ةرعس   1400
صخشلا ناك  دقف   ، ضارمألا ةبقارم  زكارمل  اًقفوو 

ةيرارح ةرعس  كلھتسي 2475  ركذلا )  ) يداعلا يكيرمألا 
ماعلا 2000.(39) يف  ًایموي 

اًضيأ مھ  دنھلا  يف  اًرقف  دشألا  صاخشألا  نأ  حیحص 
كلمي ام  صخش  ناك  اذإو   ، لیئض ينامسج  ناینب  ووذ 

. ةریثك ةيرارح  تارعسل  جاتحي  نل  هنإف   ، ًالیئض  اًمسج 
ام ؟  اًدحاو  ًىوتسم  فلخلل  لاؤسلا  كلذ  عفدي  َالأ  نكل 

نوكلمي دنھلا  يف  اًرقف  دشألا  صاخشألا  لعجي  يذلا 
قرش ناكس  مستي  اذاملو  لب  ؟  اًدج  ةلیئض  اًماسجأ 

ةداتعملا ةقيرطلا  نإ  ؟  مھماسجأ ةفاحنب  اعیمج  ایسآ 
مسجلا ةلتك  رشؤمب  فرعي  ام  يھ  ةيذغتلا  ةلاح  سایقل 

ىلإ اًدانتسا  نزولا  ديدحتل  ةقيرط  ساسألاب  لثمت  يتلا 
صاخشألا نأ  اھدافم  ةقیقح  عم  مءاوتي  ام  وھو   ) لوطلا

يلودلا دحلا  نإ  ًانزو .)  لقثأ  نونوكي  فوس  ةماق  لوطألا 
ءوس نم  يناعي  هرابتعاب  هدنع  صخشلا  ىلإ  رظنُي  يذلا 

قاطنلا نأ  رابتعا  عم  مسجلا 18.5،  ةلتك  رشؤم  وھ  ةيذغت 
نيذلا نأو   ، يعیبطلا قاطنلا  وھ  ىلإ 25  نم 18.5 
اذھل اًقفوو   . ةنمسلا نم  نوناعي  نمم  مھ  نوزواجتي 25 

و36 لاجرلا  نم  ةئاملا  يف  كانھ 33  ناك  دقف   ، سایقلا
يف ةيذغتلا  صقن  نم  نوناعي  ءاسنلا  نم  ةئاملا  يف 
هذھ تناك  نأ  دعب  كلذو  نم 2004 - 2005،  ةرتفلا  يف  دنھلا 
نیب نمو  يف 1989 . امھنم  لكل  ةئاملا  يف  ةبسنلا 49 
حوسم تانایب  اھيدل  رفوتت  نمم  ةلود  نینامثو  ثالث 
تقاف يتلا  ايرتيرإ  ىوس  كانھ  نكي  مل   ، ةیحصو ةیناكس 



ةبسن ةيذغتلا  صقن  نم  نیناعي  يئاللا  ءاسنلا  ةبسن  اھیف 
لابینو دنھلا  نم  لك  يف  ءاسنلا  ربتعُتو   (40). لاجرلا

. ملاعلا يف  ةماق  ءاسنلا  رصقأ  نیب  نم  اضيأ  شيدالجنبو 
(41)

لھ ؟  انيدل قلقلا  سجاھ  ریثي  نأ  بجي  ءيش  اذھ  لھ 
بوعشل ةفرِص  ةینیج  ةفص  ءيشلا  كلذ  نوكي  نأ  نكمي 

اذ سیل  هنكل   ، رعشلا وأ  نویعلا  داوس  لثم   ، ایسآ بونج 
، لاح ةيأ  ىلعو  ؟  ملاعلا يف  مھحاجن  صخي  امیف  ةلص 
ىلإ ایسآ  بونج  نم  نیمداقلا  نيرجاھملا  لافطأ  نإف 
رغصأ نونوكي  ةدحتملا  تايالولا  وأ  ةدحتملا  ةكلمملا 

وأ زاقوقلا  نم  نیمداقلا  نيرجاھملا  لافطأ  نم  اًمسج 
كلذ عم  نیبت  هنكل   . ءادوسلا ةرشبلا  يوذ  نم  نيرجاھملا 
ىدم ىلع  برغلا  يف  ایسآ  بونج  يرجاھم  ءاقب  نأ 
نأل ًایفاك  ناك  ىرخأ  قارعأ  يأ  عم  جوازت  نودبو  نیلیج 

لافطأ مھلوط  يف  ًابيرقت  نولداعي  مھدافحأ  لعجي 
ةدكؤملا ةیمھألا  نم  مغرلابو  اذكھو   . ىرخألا قارعألا 

نأ دقتعُي  هنإف   ، يدرفلا ىوتسملا  دنع  ةینیجلا  ةبیكرتلل 
قورف يھ  ناكسلا  نیب  لوطلا  يف  ةینیجلا  قورفلا 
اولاز ام  لوألا  لیجلا  تاھمأ  لافطأ  ناك  اذإو   . ةدودحم
نأ ىلإ  هنم  ءزج  يف  دوعي  كلذف   ، ةلیئض ماسجأ  يوذ 

نھتلوفط يف  ةيذغت  ءوس  نم  نیناعي  نك  يئاللا  ءاسنلا 
. ةلیئض ماسجأ  يوذ  ًالافطأ  نبجني  نأل  نلمي 

ماسجأ ووذ  ایسآ  بونج  بوعش  تناك  اذإ  هنإف   ، هیلعو
مل مھؤابآو  مھ  مھنأ  ىلإ  دوعي  حجرألا  ىلع  اذھف   ، ةلیئض

لصحي ناك  ام  اھترثك  يف  ئفاكت  ةيذغت  ىلع  اولصحي 
، رمألا عقاو  يفو   . ىرخألا لودلا  يف  مھؤارظن  هیلع 

نوضرعتي دنھلا  يف  لافطألا  نأ  ىلإ  لئالدلا  لك  ریشت 
وھ لفطلا  لوط  ربتعيو   . ةيذغتلا يف  ديدش  ءوسل 

لفطلا ناك  ىدم  يأ  ىلإ  نیبي  يذلا  يداعلا  سایقملا 



هتنراقمب كلذو  ةلوفطلا  تاونس  لالخ  اًدیج  هتيذغت  متي 
اذھل اًقفوو   . رمعلا كلذ  يف  لوطلل  يلودلا  طسوتملاب 

ينطولا حسملا  اھیلإ  ریشي  يتلا  ماقرألا  نإف   ، سایقملا
ذإ طابحإلا .) ىلع  ثعبت  امنإ  دنھلا  يف  ةيرسألا  ةحصلل 
نس نود  مھ  نمم  ًابيرقت  لافطألا  فصن  يناعي 
ریثكب ًالوط  لقأ  مھنأ  ينعي  ام  وھو   ، مزقتلا نم  ةسماخلا 
مھعبر يناعيو   . نسلا هذھ  لثمل  يعیبطلا  لوطلا  نم 

. ةيذغتلا نم  اًديدش  ًانامرح  سكعي  ام  وھو   ، داح مزقت  نم 
ةنراقم نزولا  يف  ديدش  صقن  نم  لافطألا  يناعيو 
لافطأ ةسمخ  لك  نیب  نم  لفط  يلاوح  كانھف  مھلوطب :

نأ ينعي  ام  وھو   ، لازھلا نم  يناعي  ةثلاثلا  نس  نود 
ءوسل يلودلا  فيرعتلا  ىتح  نوغلبي  ال  لافطألا  ءالؤھ 

نأ وھ  ةمداص  قئاقحلا  هذھ  لعجي  ام  نإ   . داحلا ةيذغتلا 
، ءارحصلا بونج  ایقيرفأ  لود  يف  لازھلاو  مزقتلا  تالدعم 

ابيرقت يھ   ، ملاعلا يف  رقفألا  ةقطنملا  كش  الب  يھو 
. دنھلا يف  ةدئاسلا  تالدعملا  فصن 

لھ ؟  كلذل هبأن  نأ  انیلع  بجي  لھ   ، ىرخأ ةرم  نكلو 
ذخأنل  ، انسح ؟  اھتاذ دح  يف  ةلكشم  ربتعت  مسجلا  ةلآض 

ددع وبري  يتلا  دنھلا  تزاف  دقف   . ةیبملوألا باعلألا  تارود 
يف ةیلادیم  طسوتمب 0.92   ، ةمسن رایلملا  ىلع  اھناكس 
ىدم ىلع  كلذو  ةیبملوألا  باعلألا  تارود  نم  ةرود  لك 
يتأت اھلعجي  ام  وھو   ، ةیبملوأ باعلأ  ةرود  نيرشعو  نینثا 

. ةیلادیم لجست 0.93  يتلا  ةرشابم  وجابوتو  دادینيرت  دعب 
نیصلا تزاف  دقف   ، اھراطإ يف  ماقرألا  هذھ  عضن  ىتحو 
طسوتمب يأ   ، ةیبملوأ تارود  ينامث  يف  ةیلادیم  بـ 386 

ىرخأ ةلود  كانھو 79   ، ةدحاولا ةرودلا  يف  ةیلادیم   48.3
اھيدل دنھلا  نكلو   . دنھلا نم  لضفأ  تاطسوتم  لجست 
لودلا هذھ  لك  ناكس  مھددع  يف  نوقوفي  ناكس 

. اھنم تس  ادع  امیف  ةعمتجم 



امك ةریقف  تسیل  اھنأ  دیب   ، ةریقف ةلود  دنھلا  نأ  حیحص 
نم ًابيرقت  اًرقف  لقأ  اًضيأ  يھو   ، لبق يذ  نم  تناك 

قیبمزومو اینیكو  يتیياھو  اناغو  ایبویثأو  نوریماكلا 
لك تعاطتسا  لود  يھو   ، ادنغوأو اینازنتو  ايریجینو 
ةرشع ىلع  لصحت  نأ   ، ناكسلا ددع  ىلع  اًسایق   ، اھنم

. ةیبملوأ تایلادیم  نم  دنھلا  اھیلع  تلصح  ام  فاعضأ 
نم هتدصح  ام  ددع  لقي  ةلود  دجوت  الف   ، لاحلا عقاو  يفو 
دنھلا نع  ةیبملوألا  تارودلا  نم  ةرود  لك  يف  تایلادیم 
دوجو عم   ، دنھلا ةحاسم  رشُع  ىتح  اھتحاسم  غلبتو 
دعتو  . شيدالجنبو ناتسكاب  امھ  نيزراب  نیئانثتسا 
ديزي يتلا  ةدیحولا  ةلودلا  يھ   ، صوصخلاب  ، شيدالجنب
زفت مل  كلذ  عمو  ةمسن  نویلم  ةئام  نع  اھناكس  ددع 
يناث يھ  لابین  ةلود  دعتو   . ةیبملوأ ةیلادیم  يأب  اًقلطم 
يأب اھزوف  مدع  ثیح  نم  شيدالجنب  دعب  ةلود  ربكأ 

. ةیبملوأ تایلادیم 
رسفي نأ  ءرملل  نكمي  امبرو   . نذإ حضاو  قسن  ةمث 
ةبعللا يھو  تكيركلا -  ةبعلب  ایسآ  بونج  بوعش  سوھ 
مظعم ریحُت  يتلا  لوبسیبلا  ةبعلل  ةقیقشلا  ةيرامعتسالا 
نوزخم لك  دفنتست  تكيركلا  تناك  نإ  نكلو   ، نییكيرمألا

مل جئاتنلا  نإف   ، ملاعلا ناكس  عبرل  ةیضايرلا  بھاوملا 
بوعش تققح  نأ  ثدحي  ملو   . راھبإلا ةجردل  اًقح  قرت 
تلعف املثم  تكيركلا  ةبعل  ىلع  ةنمیھلا  طق  ایسآ  بونج 
ةریغصلا ةیبرغلا  دنھلا  رزج  ىتحو  لب   ، ارتلجنإو ایلارتسأ 
ةديدشلا مھتقاشر  نم  مغرلاب   ، ةیبھذلا مھروصع  يف 

 - لودلا هذھل  ةریبكلا  تاحاسملا  ةزیمو  ةضايرلا  يف 
ارتلجنإ نم  ًاناكس  رثكأ   ، لاثملا لیبس  ىلع  شيدالجنبف 
ةیبرغلا دنھلا  رزجو  ادناليزوینو  ایلارتسأو  ایقيرفأ  بونجو 

وھ لافطألا  نیب  ةيذغتلا  ءوس  نأل  اًرظنو   . اعم نیعمتجم 
نأ ًایلج  ودبي  هنإف   ، ایسآ بونج  لود  هیف  زربت  رخآ  بناج 



قافخإلاو لازھلاب  نیباصملا  لافطألا  نیتقیقحلا -  نیتاھ 
. ام ةلص  امھعمجت  امنإ  يبملوألا -  دیعصلا  ىلع 

يذلا دیحولا  لاجملا  يھ  تسیل  ةیبملوألا  باعلألا  نكل 
ةریقفلا لودلا  يفف   . ام اًرود  هیف  ةماقلا  لوط  بعلي 
لوطألا صاخشألا  بسكي   ، ءاوسلا ىلع  ةینغلا  لودلاو 
ةماقلا لوط  ناك  اذإ  ام  ةلأسم  تلظ  دقل   . رثكأ ًالام  ةماق 

امیس ال  ةليوط -  تاشاقنل  اًنھر  ةیجاتنإلا  يف  اًّقح  اًمھم 
يریصق دض  زییمت  ىلع  ًالثم  يوطني  نأ  نكمي  كلذ  نأو 
سيرك و« سیك » نآ   » اھتمدق ةریخأ  ةقرو  ّنإ   . ةماقلا

هذھ ریسفت  لیبس  ىلع  اًمدقت  تزرحأ  دق  نوسكاب »
ةكلمملا نم  لك  يف  لوطلا  ریثأت  نأ  ناتبثي  امھنإ   . ةقالعلا

نم اًمامت  رَّسفُي  نأ  نكمي  ةدحتملا  تايالولاو  ةدحتملا 
اًصاخشأ نراقن  امدنعف  ؛  ءاكذلا بسن  يف  قورفلا  لالخ 

نیب ركذت  ةقالع  دجن  ال  اننإف   ، اھسفن ءاكذلا  بسن  مھيدل 
امھو  (42). دوقن نم  صخشلا  هبسكي  ام  نیبو  لوطلا 
ةیمھأ دكؤت  اھرابتعاب  جئاتن  نم  هیلإ  اولصوت  ام  نارسفي 
اًمومعو  . ةركبملا ةلوفطلا  تاونس  يف  ةدیجلا  ةيذغتلا 

مھو ةدیج  ةيذغت  ىلع  اولصح  نيذلا  صاخشألا  نإف 
رثكأ مھنوكلو   . ءاكذ رثكأو  ةماق  لوطأ  اوحبصأ  لافطأ 

اًصاخشأ كانھ  نأ  حیحص   . رثكأ ًالام  نوبسكي  مھنإف   ، ءاكذ
لاع ءاكذب  نوظحي  مھف  كلذ  عمو  ةماقلا  لاوط  اوسیل 
نأ ضرتفُي  ناك  يذلا  لوطلا  اوغلب  مھنوكل  كلذو   ) ةياغلل
لضفأ ءادأ  نودؤي  ةماقلا  لاوط  نإف   ، الامجإ نكل   ،( هوغلبي
لكشب نوققحي  فوس  حجرألا  ىلع  مھنأل  ةایحلا  يف 

وأ ةماقلا  لوط  يف  ءاوس   ) ةینیجلا مھتاناكمإ  يلج 
(. ءاكذلا

تحت زرتيور »  » اھترشن امدنع   ، ةساردلا هذھ  تراثأ  دقو 
ةماق لوطألا  صاخشألا  ةسارد :  : » اًفیطل نكي  مل  ناونع 

« سیك  » نم لك  ضرعت  ذإ   ، دقنلا نم  ةفصاع  « ، ءاكذ رثكأ 



ينورتكلإلا ديربلا  لئاسر  نم  نافوطل  نوسكاب » و«
عستو مادقأ  ةعبرأ   ) هلوط غلبي  لجر  مھخبوو   ، ةیئادعلا
هلوط غلبي  رخآ  لاق  امیف   ، !« امكیلع ٌراع   » الئاق تاصوب )

مكتیضرف ربتعأ  يننإ  (: » تاصوب تسو  مادقأ  ةسمخ  )
ىلع يوطنتو  ةیضيرحتو  ةلماحتمو  ةنیھم  ةیضرف 
ةیقدنب امتوشح  دقل  (: » هلوط ركذي  مل   ) رخآ لاقو  بصعت .»

(43)«. مزق لك  سأر  وحن  اھامتھجوو 
ةھجو ديؤت  ةریثك  ةلدأ  ةمث  نإف   ، رمألا ةقیقح  يف  نكل 
لالخ ةيذغتلا  ءوس  نأ  اھدافم  يتلا  ةماعلا  رظنلا 
ءادألا ىلع  رابكلا  ةردق  يف  اًرشابم  اًریثأت  رثؤي  ةلوفطلا 
نيذلا لافطألا  نأ  نیبت   ، اینیك يفو   . ةایحلا يف  حجانلا 
ىدم ىلع  ةسردملا  يف  ناديدلل  ةدراط  اًصارقأ  اوطعأ 

، لوطأ ةدم  ةسردملل  باھذلا  ىلع  اومواد  دق  نیتنس 
يف رادقمب 20  ديزي  ًالخد  نیغلاب  اوحبصأ  امدنع  اوققحو 

ناديدلا صارقأ  اوقلت  نيذلا  لافطألا  هققح  امع  ةئاملا 
ببستتو ةرظانملا : سرادملا  يف  ةدحاو  ةنس  ةدمل 

كلذو  ، ماعلا ةيذغتلا  ءوسو  ایمینألا  ضارمأ  يف  ناديدلا 
ةیئاذغلا رصانعلا  ىلع  لفطلا  عم  ساسألاب  سفانتت  اھنأل 

ضعب اھارجأ  ةیمییقت  ةسارد  ةمثو   (44). اھلوانتي يتلا 
نكمي ام  لوح  ًابيرقت  كش  لك  ددبت  ةيذغتلا  ءاربخ  لضفأ 

نم ةلوفطلا  تاونس  لالخ  هثدحت  نأ  ةمیلسلا  ةيذغتلل 
: يلي امل  ءاربخلا  ءالؤھ  صلخ  دقو   . ىدملا ةدیعب  تاریثأت 

ةيذغتلا يف  صقن  نم  نوناعي  نيذلا  لافطألا  نإ  »
، مھغولب ىدل  ةماقلا  راصق  حجرألا  ىلع  نوحبصیس 

اوبجني نأو  ةیندتم  ةیمیلعت  تازاجنإ  اوققحي  نأ  حجريو 
لاوحألاب ةيذغتلا  صقن  طبتريو   . ماسجألا يلیئض  ًالافطأ 
(45)«. نیغلابلا صاخشألا  ىدل  ةیندتملا  ةيداصتقالا 
ةیلبقتسملا ةایحلا  صرف  يف  ةيذغتلا  صقن  ریثأت  نإ 

تغاص ماع 1995،  يفو   . ةدالولا لبق  نم  ىتح  أدبي 



ةیضرف  » بـ َفِرُع  اًحلطصم  ةیناطيربلا » ةیبطلا  ةلجملا  »
يتلا ركراب » دیفاد   » روتكدلا ةيرظن  ىلإ  ةراشإلل  ركراب »
ىدملا ليوط  اًریثأت  ثدحت  محرلا  لخاد  فورظلا  نأب  دیفت 

هذھ معدت  ةیفاك  ةلدأ  ةمثو   (46). ًالبقتسم لفطلا  ةایح  يف 
يفف  ، طقف دحاو  لاثمب  دھشتسن  فوسو  ؛  ةیضرفلا
نیقلتي نك  تاھمأل  اودلُو  نيذلا  لافطألا  نأ  دجُو  اینازنت 
جمانرب لضفب   ) نھلمح لالخ  دویلا  نم  ةیفاك  تایمك 
تاھمألا ىلع  دویلا  تالوسبك  عيزوتل  عطقتم  يموكح 

وأ ثلث  ةدم  ةسردملل  باھذلا  ىلع  اومواد  دق   ،( لماوحلا
اوناك نيذلا  ربكألا  وأ  رغصألا  مھئاقشأ  نم  رثكأ  ماع  فصن 

. تالوسبكلا هذھ  ىقلتت  مألا  نكت  مل  امدنع  محرلا  لخاد 
ًابسكم میلعتلا  نم  ماع  فصن  اھردق  ةدايز  ودبت  امبرو   (47)

نأ انفرع  ام  اذإ  ةيرھوج  ةدايز  حبصت  اھنأ  الإ   ، اًفیفط 
رثكأل ةسردملا  يف  اومظتني  نل  لافطألا  ءالؤھ  مظعم 
ىلع ءانبو   ، ةقیقحلا يفو   . تاونس سمخ  وأ  عبرأ  نم 
ءاطعإ مت  لاح  يف  هنأ  ىلإ  ةساردلا  صُلخت   ، مھتاريدقت

يف رادقمب 7.5  ةدايز  كانھ  نوكي  فوسف   ، تاھمألل دویلا 
لافطألل يلكلا  يسردملا  زاجنإلا  تالدعم  يف  ةئاملا 

نأ نكمي  هرودب  اذھو   . اھبونجو ةیقيرفألا  ةراقلا  طسو 
. مھتایح لالخ  لافطألا  ةیجاتنإ  يف  رثؤي 

تارعسلا ةدايز  هثدحت  يذلا  ریثأتلا  نأ  انيأر  اننأ  مغرب 
دح يف  اًریبك  اًریثأت  نوكي  ال  امبر  ةیجاتنإلا  يف  ةيرارحلا 

ةيذغتلا نیسحتب  ةلیفكلا  قرطلا  ضعب  كانھ  نأ  الإ   ، هتاذ
. كلذ ءارج  اًدئاع  نوققحیس  نيذلا  رابكلل  ةبسنلاب  ىتح 

مادختسا يھ  ریثكلا  اھنع  فرعن  يتلا  قرطلا  ىدحإو 
ربتعت اھنأو  امیسال   ، ایمینألا ضرم  جالع  يف  ديدحلا 
اھنیب نمو  ةيویسآلا  لودلا  نم  ریثك  يف  ةیحص  ةلكشم 

. ىربك ةیحص  ةلكشم  ایمینألا  ربتعت   ، ایسینودنأو دنھلا 
نم ةئاملا  يف  و38  لاجرلا  نم  ةئاملا  يف  كانھف 6 



مقرلا امأ   . ایمینألاب نیباصم  ایسینودنأ  يف  ءاسنلا 
يف لاجرلا و56  نم  ةئاملا  يف  وھف 24  دنھلا  يف  لباقملا 

سفنتلا قیضب  ایمینألا  طبترتو   . ءاسنلا نم  ةئاملا 
تالاحلا ضعب  يف  نوكت  دقو   ، لسكلاو ماعلا  فعضلاو 

. ةایحلا ددھتي  اًضرم  لماوحلا ) تاھمألا  ىدل  امیسالو  )
ناونع تحت  ایسینودنأ  يف  تيرجأ  ةسارد  تدوز  دقو 
لاجرلا نم  ةعومجم  ديدحلاو » لمعلا  ةلاح  مییقت  »
تالمكمب ةیفيرلا  قطانملا  نم  ًایئاوشع  اوریتخا  ءاسنلاو 

تناك امیف   ، رھشأ ةدعل  مظتنم  وحن  ىلع  ديدحلا 
تدجوو (48). ًایمھو اًجالع  ىقلتت  ةنراقملا  ةعومجم 

ىلع نيرداق  لاجرلا  تلعج  ديدحلا  تالمكم  نأ  ةساردلا 
ةدايزلا تغلبو   ، ربكأ وحن  ىلع  مھلامعأ  يف  داھتجالا 
ةفلكتلا فاعضأ  مھلیخادم  يف  كلذ  نع  تجتن  يتلا 
فلكيو  . ديدحلاب ةززعملا  كمسلا  ةصلص  ديروتل  ةيونسلا 
تارالود هتمیق 7  ام  ةنس  لالخ  كمسلا  ةصلص  ديروت 

لمعي لجرل  ةبسنلابو   ، ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب 
رالود بـ 46  ردقي  يونسلا  بسكملا  نإف   ، اًرح  ًالمع 

اًرامثتسا ربتعي  ام  وھو  ةیئارشلا -  ةوقلا  لداعت  بسحب 
 . اًزاتمم

يف نوبغري  ال  سانلا  نأ  ودبي  هنأ  وھ  ریحملا  زغللا  نإ 
ءاذغلا نم  ديزملا  نأ  مغرب   ، ءاذغلا نم  ديزملا  لوانت 
ىلع مھلعجي  فوس  ةمكحب  ىرتشُي  يذلا  كلذ  امیسالو 

. مھتایح يف  اًحاجن  رثكأ   ، اًنیقي مھلافطأ  لعجيو   ، حجرألا
ققحت نأ  اھنأش  نم  يتلا  ةیساسألا  تارامثتسالا  نإ 
مظعمف  . ةفلكتلا ةظھاب  تارامثتسالاب  تسیل  كلذ 
دوزملا حلملا  ءارش  لمحت  دیكأت  لكب  نھنكمي  تاھمألا 
قطانم نم  ریثكلا  يف  نآلا  اًحاتم  حبصأ  يذلا  دویلاب 

رعس  ) نیماع لك  دویلا  نم  ةدحاو  ةعرج  ءارش  وأ   ، ملاعلا
ةمظنم تبلط  امدنع   ، اینیك يفو  اتنس .) غلبي 51  ةعرجلا 



تناك ةیموكح  ریغ  ةمظنم  يھو   ، ةیلودلا لافطألا  معد 
ضعب يف  ءابآلا  نم   ، ةيوعملا ناديدلا  درطل  اجمانرب  ريدت 
ةيوعملا ناديدلا  درطل  تاتنس  ةعضب  اوعفدي  نأ  سرادملا 

ىلإ ىدأ  امم   ، اًعیمج  ًابيرقت  اوضفر   ، مھلافطأ نوطب  نم 
يتلا ةیفاضإلا  تارالودلا  نم  تائملا  نم  مھلافطأ  نامرح 

، ءاذغلل ةبسنلاب  امأ   (49). مھتایح لالخ  اھنونجیس  اوناك 
تارعسلا نم  ديزملا  ىلع  لصحت  نأ  رسألل  نكمیف 

ام اذإ  ةلوھسب  ىرخألا  ةیئاذغلا  رصانعلاو  ةيرارحلا 
لثم  ) نمثلا ةیلاغ  بوبحلا  ىلع  هقفنت  ام  رادقم  تضَّفخ 

قافنإلا ةدايزو  َجلاعملا  ماعطلاو  ركسلاو   ،( حمقلاو زرألا 
. ةنشخلا بوبحلاو  ةیقرولا  تاوارضخلا  ىلع 

؟ ءاذغلا نم  ادج  لیلقلا  ءارقفلا  لوانتي  اذامل 
؟ فرعي ناك  نم 

ایمینألاب نوباصملا  نویسینودنألا  لامعلا  نكي  مل  اذامل 
مھبویج نم  ديدحلاب  ةززعملا  كمسلا  ةصلص  نورتشي 

نأ حضاولا  نم  سیل  هنأ  يھ  تاباجإلا  ىدحإ  ؟  ةصاخلا
مَجرتُت فوس  ةیجاتنإلا  يف  اھنوققحیس  يتلا  ةدايزلا 

ال لمعلا  بابرأ  نأ  املاط  مھلیخادم  يف  ةدايز  ىلإ 
رثكأ نوكیس  اًدیج  ىذغتي  يذلا  لماعلا  نأ  نوكردي 

دق مھیفظوم  نأ  لمعلا  بابرأ  كردي  ال  امبرو   . ةیجاتنإ
رثكأ ءاذغ  نولكأي  اوحبصأ  مھنأل  نآلا  ةیجاتنإ  رثكأ  اوحبصأ 
ةدايز ةیسینودنألا  ةساردلا  تدصر  دقو   . لضفأ وأ 
الامعأ نولمعي  نيذلا  لامعلا  نیب  لیخادملا  يف  ةظوحلم 
رجألا سفن  نوعفدي  لمعلا  بابرأ  نأ  ولو   . طقف ةرح 
لوانتل عفدي  ببس  كانھ  نوكي  نلف   ، صخش لكل  تباثلا 

، نیبلفلا يفو   . ةوق رثكأ  اوحبصي  ىتح  ماعطلا  نم  ديزملا 
ساسأ ىلع  نولمعي  نيذلا  لامعلا  نأ  ةسارد  تدجو 

اوناك تباث  رجأ  ىلع  نولصحي  نيذلا  ءالؤھو  ةیجاتنإلا 



يتلا مايألا  يف  ةئاملا  يف  رادقمب 25  رثكأ  اماعط  نولكأي 
نم يتلا  ةیجاتنإلا (  ساسأ  ىلع  اھیف  نولمعي  اوناك 
املك مھنأل  كلذو   ، لوذبملا دھجلا  ةدايز  اھلالخ  مھملا 

(. رثكأ لام  ىلع  اولصح   ، رثكأ اولمع 
لماوحلا ءاسنلا  لعجي  يذلا  ببسلا  رسفي  ال  كلذ  نكل 

دویلاب دوزملا  حلملا  نمدختسي  ال  دنھلا  يف  نھعیمج 
لك يف  هؤارش  نكميو  نآلا  رفوتم  هنأو  امیسال   ، هدحو
دعب اوكردي  مل  امبر  سانلا  نأ  هدافم  لامتحا  ةمثو   . ةيرق

. مھلافطألو مھسفنأل  لضفأ  ةيذغت  ریفوت  ةیمھأ  ىدم 
اًكاردإ ةقیقدلا  ةیئاذغلا  رصانعلا  ةمیق  دحأ  كردي  ملو 
مغرلابو  . ًایبسن اًرخؤم  الإ   ، ءاملعلا كلذ  يف  نمب   ، ًالماك 
اھراعسأ صخرب  مستت  ةقیقدلا  ةیئاذغلا  رصانعلا  نأ  نم 
يلامجإ يف  ةریبك  ةدايز  ىلإ  ًانایحأ  يدؤت  نأ  نكمي  اھنأو 

فرعن نأ  يرورضلا  نم  هنأ  الإ   ، ةایحلا ىدم  ىلع  لخدلا 
يتلا بوبحلا  يھ  ام  وأ  هلكأن (  نأ  بجي  يذلا  ام  ةقدب 

لك ىدل  رفوتت  ال  تامولعملا  هذھو  اھیطاعت .)  انیلع 
تايالولا يف  نوشیعي  نيذلا  ءالؤھ  كلذ  يف  امب   ، صخش

. ةیكيرمألا ةدحتملا 
نيذلا ءابرغلا  يف  اوباتري  نأل  سانلا  لیمي   ، كلذ قوفو 
كلذو  ، ةیئاذغلا مھطامنأ  نم  اوریغي  نأ  مھنم  نوبلطي 
تعفترا امدنعف  هنولكأي .  ام  نوبحي  مھنأل  حجرألا  ىلع 

نیب 1966- 1967، ام  ةرتفلا  يف  اًداح  اًعافترا  زرألا  راعسأ 
لوانت نأ  ىلإ  ةیبرغلا  لاغنب  ةيالو  يف  لوألا  ريزولا  راشأ 
فوس تاوارضخلا  نم  ربكأ  تایمكو  زرألا  نم  لقأ  تایمك 
ىلع ًاباجيإ  سكعنيو  سانلا  ةحص  ىلع  ةدئافلاب  دوعي 
نم ةفصاع  حيرصتلا  اذھ  ثدحأ  دقو   . ةرسألا ةینازیم 
ريزولا لابقتسا  ىلع  نوجتحملا  صرحو   ، تاجاجتحالا

هنأ الإ   . بھذ امنيأ  تاوارضخلا  لیلاكأ  نولمحي  مھو  لوألا 
اًكاردإو  . هیلإ بھذ  امیف  باوص  ىلع  ناك  حجرألا  ىلع 



،« رییتنمراب ناوطنأ   » ّنإف  ، ةيریھامجلا ةدناسملا  ةیمھأل 
رشع نماثلا  نرقلا  يف  شاع  ًایسنرف  ًاینالدیص  ناكو 
عقوت دقو   ، ماعطك ساطاطبلا  لوانت  يعجشم  لئاوأ  نمو 
روھمجلا ىلع  ضرع   ، كلذ ءازإ  ةحضاو  ةمواقم  ىقلي  نأ 
مادختساب اھركتبا  يتلا  تافصولا  نم  ةعومجم 
ىمسملا يكیسالكلا  قبطلا  كلذ  يف  امب   ، سطاطبلا

هیمسي ام  ساسألاب  وھو  « ) رییتنمراب سیشاھ  »
مورفم محل  نم  نوكتت  يتلا   ، يعارلا ةریطف  نویناطيربلا 
قلطأ دقف  اذھبو  ةسورھملا .) ساطاطبلا  نم  ءاطغ  عم 
تاءاوتلاب اًرورمو  فاطملا  ةياھن  يف  ىدأ  اًراسم 
سطاطب  » بـ فرعي  ام  راكتبا  ىلإ   ، ةریثك تافاطعناو 

«. ةیلقملا ةيرحلا 
نم ریثكلا  ةمیق  كردن  نأ  اًدج  ًالھس  سیل  هنإف  اضيأ 

. ةیصخشلا براجتلا  نم  اًقالطنا  ةیئاذغلا  رصانعلا  هذھ 
سیل قرفلا  نكل   ، ءاكذ رثكأ  كلافطأ  لعجي  امبر  دویلاف 
تعمتجا اذإ  ةریغص  قورف  ةعضب  نأ  نم  مغرلاب   ) اًریبك

نل تالاحلا  مظعم  يفو  اًریبك )  اًقراف  عنصت  نأ  اھنكمي 
. لاحلا ناك  ايأ  ةریثك  تاونسل  كلذ  فاشتكا  كل  ىنستي 

ماعطلا يف  هدوجو  ناك  نإو  ىتحف   ، ديدحلا رصنع  امأو 
ىلإ ةأجف  كلوحي  نل  هنإف   ، ةوق رثكأ  صاخشألا  لعجي 

اھبستكا يتلا  ةیفاضإلا  رالود  ـ 40  لا غلبمف  ؛  قراخ لطب 
ةرھاظ نوكت  ال  امبر  اًرح  ًالمع  لمعي  يذلا  صخشلا 

نم يعوبسألا  هلخد  ىلع  أرطي  امل  اًرظن   ، هل ةبسنلاب 
. تاضافخناو تاعافترا 

ءارقفلا نأ  ةشھدلا  ىلع  ثعبي  امم  سیلف   ، اذكھو
صخرل ال  هنوراتخي  مھنإف  مھءاذغ  نوراتخي  امدنع 

دق امل  امنإو   ، ساسألا يف  ةیئاذغلا  هتمیقو  هراعسأ 
اًفصو ليوروأ » جروج   » مدقيو  . بیط قاذم  نم  هل  نوكي 
هتياور يف  ءارقفلا  نییناطيربلا  لامعلا  ةایحل  اًقیقد 



: ًالئاق ناجيو  فیصر  ىلإ  قيرطلا 
ضیبألا زبخلا  وھ  مھتيذغت  ساسأ  نإف   ، هیلعو
َىلحُملا ياشلاو  بَّلعُملا  رقبلا  محلو  يتابنلا  نمسلاو 

نم نوكي  نلأ   . بعرم ءاذغ  نم  هلاي  سطاطبلاو - 
ةیحص ةمعطأ  ىلع  لاملا  ضعب  اوقفنأ  ول  مھل  ىدجألا 

وھ املثم  مھنأ  ول  ىتح  وأ   ، رمسألا زبخلاو  لاقتربلا  لثم 
اولكأو دوقولا  نمث  اورفو  نامستیتس » وین   » ئراق لاح 

نأ يھ  ةلكشملا  نكل   . كلذ نوكیس  معن  ؟  اًئین  رزجلا 
صخشلاف  . ءيشلا كلذ  لثم  لعفي  نل  رشبلا  نم  اًدحأ 

رمسألا زبخلا  ىلع  شیعلا  ىلع  عوجلا  لضفي  يداعلا 
كدوقن تناك  املك  هنأ  وھ  ةیلبلا  رشو   . ئینلا رزجلاو 

دقو  . يحص ءاذغ  ءارش  يف  اھقفنت  نأل  كلیم  َّلق   ، لقأ
ریصع سأك  ىوس  هب  سیل  راطفإب  رینویلملا  عتمتسي 
نلف لطاعلا  صخشلا  امأ  ؛  اتیفير تيوكسبو  لاقترب 

ال كنإف   ، ًالطاع نوكت  امدنعو  .... كلذ يف  ةعتم  دجي 
لكأت نأ  ديرت  امنإو   . لمم يحص  ماعط  لوانت  يف  بغرت 
ةصیخر ةمعطأ  امئاد  كانھو   . ًالیلق ًایھشم  نوكي  اًئیش 

(50). كيرغت ةیھشمو 

ًةیمھأ ءاذغلا  قوفت  ءارقفلا  ةایح  يف  ءایشأ 
نم مھل  هركتبن  ام  ءازإ  ةمواقم  ءارقفلا  يدبي  ام  ًابلاغ 
كلت نأ  يف  ةقثلا  انورطاشي  مھنوكل ال  كلذو  ةعئار  جمارب 
اھرامث يتؤت  فوس  اھنأ  وأ  اھرامث  يتؤت  فوس  جماربلا 
يتلا تاعوضوملا  دحأ  وھ  اذھو   . هیعدن يذلا  وحنلا  ىلع 
كانھو  . باتكلا اذھ  تاحفص  لالخ  رركتم  لكشب  اھلوانتن 
ءارقفلا ةایح  يف  هنأ  هدافم  ةیئاذغلا  مھتاداعل  رخآ  ریسفت 

. مھيدل ةیمھأ  ءاذغلا  قوفت  ىرخأ  ءایشأ  دجوت 
لود يف  ءارقفلا  نأ  ىلإ  ریشت  ةریثك  ةلدأ  كلانھو 
فافزلا تالفح  ىلع  ةلئاط  ًالاومأ  نوقفني  يمانلا  ملاعلا 



نورطضُي تاقفن  يھو   ، دیمعتلا تالفحو  جاوزلا  روھمو 
مامأ مھھوجو  ءام  ظفحل  ًابيرقت  حجرألا  ىلع  اھیلإ 
يف حضاولا  عافترالا  دحأ  ىلع  ىفخي  الو   . نيرخآلا
ضعب كانھو  لب   ، دنھلا يف  فافزلا  تالفح  فیلاكت 
اھیف رطضُتو  ةجھبلا  نم  ةیلاخلا  ىرخألا  تابسانملا 
يفو  . فارسإلاو خذبلا  اھدوسي  تاعمجت  ةماقإل  رسألا 
يتلا ةیعامتجالا  فارعألا  تلكشت   ، ًالثم  ، ایقيرفأ بونج 
تناك نمز  يف  تازانجلا  ىلع  قفنُي  ام  رادقم  ددحُت 

وأ ةلوھكلا  ةلحرم  لالخ  امإ  ثدحت  تایفولا  مظعم 
مھتوم ىدل  لافطألا  ناك  دیلاقتلا  هذھل  اقفوو   (51). ةلوفطلا
امدنع امأ   ، ةياغلل ةطیسب  سوقط  لالخ  نم  نونفدُي 

، ةریبكلا تازانجلا  مھل  ماقُت  نأ  يغبنیف  نسلا  رابك  تومي 
ىَفوتُملا اھعمج  يتلا  لاومألا  نم  اھیلع  قفنُي  يتلا 
سوریفل يئابولا  راشتنالل  ةجیتنو  هنكل   . هتایح لالخ 

حبصأ دقف   ، زديإلا ضرمو  ةبستكملا  ةعانملا  صقن 
مھبحن نوضقي  بابشلا  ناعير  يف  مھ  نمم  صاخشأ 

، مھتازانجل اھنوصصخي  تارخدم  عمج  نم  اونكمتي  نأ  نود 
هذھل عایصنالل  ةرطضم  اھسفن  دجت  تناك  مھرسُأ  نأ  دیب 
ةرسألا نإف  اذكھو   . اًغلاب ىفوتملا  ناك  املاط  فارعألا 
اھلخد رداصم  نم  ًالمتحم  اًردصم  اھوتل  تدقف  يتلا 

دنار يلاوح 3400  قفنت  نأ  اھیلع  نیعتي  امبر  ةسیئرلا 
لداعي 40 ام  وأ   ،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود   825)
ال  ، درف لكل  ةرسألل  يونسلا  لخدلا  نم  ةئاملا  يف 

رسألا دجت  الو   . يغبني امك  ةزانجلا  ةماقإل  ىوس  ءيشل 
نأ اھنكمي  يذلا  لیلقلا  الإ  تازانجلا  هذھ  لثم  باقعأ  يف 

نوكتشي رسألا  هذھ  دارفأ  نم  نيریثك  نإ  لب   ، هنم قفنت 
ىفوتملا صخشلا  نكي  مل  نإو  ىتح  ماعطلا » صقن   » نم

يتلا فیلاكتلا  نأ  ينعي  امم   ، هتافو لبق  ًالام  بسكي 
ةلاح نع  ةلوؤسملا  يھ  ةزانجلا  يف  ةرسألا  اھتدبكت 



ةظھاب ةزانجلا  نوكت  ام  ردقبو   . اھب تقحل  يتلا  زوعلا 
نم ةرسألا  لخاد  رابكلا  صاخشألا  يناعي   ، فیلاكتلا

، ةزانجلا دعب  ماع  ىدم  ىلع  ةيداصتقالا  تابوعصلا 
ةرسألا هذھ  لافطأ  برست  ةیلامتحا  دادزت  كلذل  ةجیتنو 

. سرادملا نم 
كلم نم  لك  لواحي  نأ  ةشھدلا  لیبق  نم  نكي  مل  كلذلو 
اننقي نأ  ایقيرفأ  بونج  سئانك  سلجمو  دناليزاوس 
رظح ماعلا 2002،  يفف   . تازانجلا ىلع  قافنإلا  ةلأسم 

(52) خذبلا رھاظم  اھدوست  يتلا  تازانجلا  ةماقإ  كلملا 
لجأل ةرقب  تحبذ  دق  ةرسأ  نأ  تبث  لاح  يف  هنأ  نلعأو 
اھلثم ةرقب  اومدقي  نأ  اھدارفأ  ىلع  نیعتي  فوسف   ، ةزانج

، ایقيرفأ بونج  سئانك  سلجم  امأ   . ةيرقلا سیئر  عیطقل 
ةماقإ میظنت  ىلإ  اعد  دقف   ، ًالادتعا رثكأ  وحن  ىلعو 
رسألا لھاك  لقثت  تحبصأ  اھنأ  ىأر  يتلا   ، تازانجلا

. قیطُت امم  رثكأ  اھیلع  قفنت  نأل  اھرطضتو 
ىرخأ ءایشأ  ىلع  لاومألا  قافنإ  نأشب  رارقلا  ذاختا  نإ 
طوغضلا ىلإ  ةیلكلاب  ىزعُي  ال  امبر  ماعطلا  فالخ 

لجر وھو   ،« كبرابم اشتوأ   » انلأس دقف   . ةیعمتجملا
اذإ هلعفیس  امع   ، برغملا يف  ةیئان  ةيرق  يف  هانیقتلا 

. ماعطلا نم  ديزملا  يرتشیس  هنإ  لاقف   . ًالام رثكأ  حبصأ 
رثكأ لام  هعم  حبصأ  نإ  لعفیس  اذام  ةیناث  هانلأس  مث 

. ىھشأ قاذم  اذ  اًماعط  يرتشي  فوس  هنإ  لاقف  ؟  رثكأو
امدنع  ، هترسأ لجألو  هلجأل  ىسألاب  رعشن  انأدب  دق  انكو 
لغشمو يئاوھ  قبطو  نويزفلت  زاھج  انھابتنا  تفل 

. اھیف سلجن  انك  يتلا  ةفرغلا  يف  يد » يف  يد   » صارقأ
نأ ىري  ناك  نإ  ءایشألا  هذھ  لك  ىرتشا  اذامل  هانلأسو 
نأ الإ  هنم  ناك  امف   . ماعطلا نم  اھیفكي  ام  دجت  ال  ةرسألا 

!« ماعطلا نم  مھأ  نويزفلتلا  نكلو   ، هآ : » لاقو كحض 
، ةیبرغملا ةيرقلا  كلت  يف  تقولا  ضعب  انثكم  نأ  دعبو 



هعفدي يذلا  ببسلا  مھفن  نأ  انیلع  لھسلا  نم  ناك 
ىلع ثعبت  دق  ةيرق  يف  ةایحلاف   . وحنلا اذھ  ىلع  ریكفتلل 
تاعاق مضت  وأ  امنیس  راد  اھب  دجوت  ال  ذإ  ؛  ديدشلا للملا 

ةدھاشمو هیف  سولجلا  نكمي  ناكم  اھب  دجوي  الو   ، ةیئانغ
نم ریثكلا  اھب  رفوتي  ال  كلذ  قوفو   . نوریسي مھو  ةراملا 
هناریج نم  نانثا  هعمو  اشتوأ »  » ناك  . لمعلا صرف 
اًموي نیعبس  يلاوحل  اولمع  دق   ، ةلباقملا لالخ  هابحص 

تاءاشنإلا لامعأ  يف  اًموي  نیثالث  يلاوحو  ةعارزلا  يف 
اوناكف  ، ةنسلا روھش  يقاب  يف  امأ   . ةنسلا كلت  لالخ 

. ةفیظو مھمامأ  حولت  نأ  راظتناب  مھیشاوم  يعرب  نوموقي 

. نويزفلتلا ةدھاشمل  ةليوط  ًاتاقوأ  مھيدل  كلذ  دجوأ  دقو 
لزانم نونكسي  مھعیمج  ةثالثلا  لاجرلا  ءالؤھ  ناك  دقل 
اوناكو  ، يحصلا فرصلا  تامدخل  وأ  هایملل  رقتفت  ةریغص 

دیج میلعت  ریفوتو  ةفیظو  ىلع  روثعلل  نوحفاكي 
نويزفلت زاھج  نوكلمي  اوناك  مھعیمج  مھنأ  الإ   ، مھلافطأل

. ًالومحم اًفتاھو  يد » يف  يد   » لغشمو ًایئاوھ  اًقبطو 
ةایحلا لعجت  يتلا  ءایشألا  نأ  حضاولا  نم  هنإف   ، اًمومعو

امبر ءایشأ  يھو   . ءارقفلا ىدل  ةيولوأ  بستكت  ًاللم  لقأ 
درجم وأ  هلوانتل –  اًزیمم  اًماعط  وأ  نويزفلت  زاھج  نوكت 
كاب  » ىتحو لب   . ركسلاب ىلحملا  ياشلا  نم  بوك 
نع ًالطاع  ناك  نأ  مغر  نويزفلت  زاھج  هيدل  ناك  نیھلوس »
نم دایعألا  ىلإ  رظنلا  اننكميو   . هترايزب انمق  امدنع  لمعلا 
وأ نويزفلتلا  ةزھجأ  رفوتت  ال  امدنعف  ؛  هتاذ روظنملا 
لعجي يذلا  ببسلا  مھفتن  نأ  لھسلا  نم  حبصي   ، ويدارلا
يرسأ لافتحا  لالخ  نم  ةیلستلا  نع  نوثحبي  ءارقفلا 
اًدانتساو  . ةنبالل فافز  لفح  وأ  ينيد  لافتحا  وأ  صاخ 

ام رادقم  نأ  حضتي   ، ةلود ةرشع  ينامثلا  تانایب  ىلإ 
ةصرف تلءاضت  املك  دادزي  دایعألا  ىلع  ءارقفلا  هقفني 
روبيادوأ ةنيدم  يفو   . نويزفلت وأ  ويدار  زاھجل  مھئانتقا 



، نويزفلت زاھج  ًابيرقت  اھیف  دحأ  كلتمي  ال  ثیح  ةيدنھلا 
نم ةئاملا  يف  هتمیق 14  ام  نومدعملا  ءارقفلا  قفني 

ةيوایند تابسانم  لمشت  يتلا   ) دایعألا ىلع  مھتاینازیم 
يف دجُو  دقف   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلعو  ةینيد .) ىرخأو 

ةیفيرلا رسألا  نم  ةئاملا  يف  كلتمي 56  ثیح  اوجاراكین 
، نويزفلت زاھج  ةئاملا  يف  كلتميو 21   ، ويدار زاھج  ةریقفلا 
ءيش يأ  قفني  ام  وھ  رسألا  نم  ةياغلل  ًالیلق  اًددع  نأ 

(53). دایعألا ىلع 
رسفت امبر  ةعتمم  ةایحل  ةیساسألا  ناسنإلا  ةجاح  نإ 
ثیح دنھلا  يف  ءاذغلا  ىلع  قافنإلا  ضافخنا  ءارو  ببسلا 

، ةیئانلا قطانملا  ىلإ  مویلا  ةینويزفلتلا  تاراشإلا  لصت 
نكمي يتلا  ءایشألا  نم  ریثكلا  كانھ  نأ  نع  ًالضف 
ةلاقنلا فتاوھلا  امأ   . ةیئانلا ىرقلا  يف  ىتح  اھؤارش 
تاملاكملا ةفلكت  ربتعتو   ، ًابيرقت  ناكم  لك  يف  لمعتف 

نأ كلذل  نكميو   . ةیملاعلا راعسألاب  ةنراقم  ةياغلل  ةصیخر 
ةبحاص لودلا  لعجي  يذلا  ببسلا  اًضيأ  رسفي 

نم ریثكلا  رفوتت  ثیح   ، ةمخضلا ةیلحملا  تاداصتقالا 
، كیسكملاو دنھلا  لثم   ، ةصیخرلا ةیكالھتسالا  علسلا 
ىلع ىندألا  قافنإلا  ةبحاص  لودلا  يھ  نوكت  نأل  لیمت 
ىلع اًریغص  اًرجتم  ةيرق  لك  مضت  دنھلا  يفف   . ءاذغلا

وبماشلا هیف  عابي  رجتم  نم  رثكأ  دجوي  ام  ةداعو   ، لقألا
عابتو  ، درفملاب رئاجسلا  عابتو  ةریغص  سایكأ  يف 

. ةياغلل ةصیخرلا  ىولحلا  وأ  باعلألاو  مالقألاو  طاشمألا 
ةصح ديزت  ثیح   ، ةديدجلا اینیغ  اوباب  لثم  ةلود  يف  امأو 

يھو 50  ) ةئاملا يف  نع 70  ةرسألا  ةینازیم  يف  ءاذغلا 
مامأ ةرفوتملا  ءایشألا  نوكت  امبر   ،( دنھلا يف  ةئاملا  يف 
اضيأ ةرھاظلا  هذھ  ليوروأ  رَّوص  دقو   . لقأ ءارشلل  ءارقفلا 
هفصو ىدل  ناجيو  فیصر  ىلإ  قيرطلا  هتياور  يف 

نم ةریقفلا  ةرسألا  اھلالخ  نم  تنكمت  يتلا  ةیفیكلل 



. يملاعلا داسكلا  دعب  ةایحلا  دیق  ىلع  ءاقبلا 
دقف  ، مھرادقأ ىلع  ءارقفلا  روثي  نأ  نم  ًالدبو 

ال مھنكل   . مھریياعم نم  اوضَّفخو  ءایشألا  اوؤرمتسا 
نع مھیلخت  ربع  ةرورضلاب  مھریياعم  نوضفخي 
ثدحي ام  ًابلاغف  ؛  تايرورضلا ىلع  زیكرتلاو  تایلامكلا 
تنعمأ نإ   ، ةیعیبط رثكألا  ةقيرطلا  يھو  سكعلا - 

دقع لالخو  هنأ  ةقیقح  تناك  انھ  نمو  اھیف -  رظنلا 
كالھتسا داز   ، قوبسم ریغ  يداصتقا  داسك  هداس 

(54). ةصیخرلا تایلامكلا 
لیلدت نم  ةلاح  سكعت  يتلا  تايرتشملا  هذھ  لثم  نإ 

ال سانأ  اھب  موقي  ةعفدنم  تايرتشم  درجم  تسیل  تاذلا 
نوموقي تايرتشم  يھف  هنولعفي .  ام  نأشب  ًایلم  نوركفي 

ال ةيوق  عفاود  سكعت  اًضيأ  يھو   ، قیمع ریكفت  دعب  اھب 
نم ةضورفم  وأ  لخادلا  نم  ةثعبنم  تناك  ءاوس   ، مواقت

نويزفلتلا زاھج  رتشي  مل  كبرابم » اشتوأ   » نإ  . جراخلا
ىدم ىلع  رخدي  لظ  امنإو  ضرق -  لالخ  نم  هيدل  يذلا 
تلعف املثماًمامت   ، ًایفاك اًغلبم  عمج  ىتح  ةديدع  روھش 
اھتنبا فافز  لجأ  نم  راخدالا  تأدب  امدنع  دنھلا  يف  مألا 
رثكأ وأ  تاونس  رشع  ىدم  ىلع   ، تاونس ينامثلا  تاذ 
ةریغص تارھوجم  ةعطق  اھئارش  ربع  كلذو   ، جاوزلا لبق 

. ىرخأ ةرات  بلصلا  نم  اًولدو  ةرات 
اًضرأ هرابتعاب  ءارقفلا  ملاع  ىرن  نأل  لیمن  ام  ًابلاغ  اننإ 

مھلعجي ال امع  لءاستن  نأل  لیمن  امك   ، ةدوقفملا صرفلل 
نورمثتسي كلذ  نم  ًالدبو  تايرتشملا  هذھ  نع  نوفقوتي 

، ىرخأ ةیحان  نمو   . لضفألل اًقح  مھتایح  ریغي  امیف  اھتمیق 
صرفلا هذھ  يف  ًابایترا  رثكأ  ءارقفلا  نوكي  امبرف 

ریغت يأ  مھتایح  ىلع  أرطي  نأ  ةیناكمإ  يفو  ةضرتفملا 
نأ نودقتعي  اوناك  ول  امك  نوفرصتي  ام  ًابلاغ  مھنإ   . يرذج



فوس هلجأل  ةیحضتلا  قحتسي  يرھوج  رییغت  يأ 
ببسلا رسفي  دق  ام  وھو   . ًاليوط اًدمأ  ةطاسبب  قرغتسي 
ةایحلاو ةینآلا  ةظحللا  اوشیعي  نأ  ىلع  مھزیكرت  ءارو 
اومیقيو مھتقاط  ردق  مھتایحب  اوعتمتسيو   ، ةرضاحلا

. رمألا مزل  املك  تالافتحالا 

حُش اھببس  رقف  ةدیصم  اقح  كانھ  لھ  نذإ 
؟ ءاذغلا

هرظن ةھجوو   ،« نیھلوس كاب   » عم لصفلا  اذھ  انللھتسا 
ببسب رقف  ةدیصم  يف  اًقلاع  ناك  هنأ  اھدافم  يتلا 
هتلكشم نأ  ىلع  انلدت  ةیعوضوم  رثكأ  ةرظن  نكل   . ءاذغلا
تارعسلا صقن  يف  حجرألا  ىلع  تسیل  ةسیئرلا 

ضعب هل  رفوي  نیھسكار »  » جمانرب ناك  اذإو   . ةيرارحلا
نم هل  همدقي  هقیقش  ناك  امع  ًالضف   ، يناجملا زرألا 
يف لمعلا  ىلع  اًرداق  حجرألا  ىلع  ناك  دقف   ، تادعاسم
لثمل انتاریسفت  نإ   . تاءاشنإلا عقاوم  يف  وأ  لوقحلا 
ىتح  ، مھمظعم يف  رابكلا  نأب  يحوت  تارشؤملا  هذھ 
ةقطنم جراخ  نوعقي  امنإ   ، مھنم رقفلا  يعقدم  ءالؤھ 

نأ ةلوھسب  مھنكمي  اذھبو  ؛  يئاذغلا رقفلا  ةدیصم 
مھلعجي وحن  ىلعو  ءاذغلا  نم  مھتيافك  ىلع  اولصحي 

. نیجتنم اصاخشأ 
الإ  ،« نیھلوس كاب   » عم لاحلا  وھ  حجرألا  ىلع  اذھ  نإ 
نكل  . رقفلا ةدیصم  يف  اًقلاع  نكي  مل  هنأ  ينعي  كلذ ال  نأ 
غلب دق  هنوكلو  هتفیظو  هنادقفل  ىزعُت  امبر  هتلكشم 
دحأ يف  ًایبص  لمعي  نأ  اھعم  هنكمي  ال  ةيرمع  ةلحرم 
ناك هنوكل  ًابيرقت  هتلاح  تمقافت  دقل   . تاءاشنإلا عقاوم 
هیلع ةبوعصلا  نم  لعج  ام  وھو   ، ةیبائتكا ةلاح  نم  يناعي 

. قالطإلا ىلع  لمع  يأ  يدؤي  نأ 



ةصاخلا ةیساسألا  تایلآلا  نأ  ةقیقح  نم  مغرلاب 
نإف  ، رابكلا عم  لمعت  اھنأ  ودبت  ال  ةیئاذغلا  رقفلا  ةدیصمب 

. ءارقفلا ىدل  ةلكشم  لثمي  ال  ءاذغلا  نأ  ينعي  ال  اذھ 
اھنوك نم  رثكأ  ءاذغلا  ةیعون  يھ  ةلكشملا  نوكت  امبرو 

. ةقیقدلا ةیئاذغلا  رصانعلا  يف  صقنلا  امیس  الو   ، هرادقم
ىدل حوضوب  اھسملت  نكمي  امبر  ةدیجلا  ةيذغتلا  دئاوف  نإ 
اذام اوراتخي  نأ  مھنكمي  ال  نيذلا  صاخشألا  نم  نیتئف 

. لافطألا راغصو  تاھمألا  ماحرأ  يف  ةنجألا  مھو   ، نولكأي
S لكش ذخأت  ةقالع  كانھ  نوكت  امبر   ، رمألا ةقیقح  يفو 
، لافطألا ءالؤھل  يلبقتسملا  لخدلاو  نيدلاولا  لخد  نیب 
. ةلوفطلا تاونس  لالخ  ةيذغتلا  اھلكشت  ةقالع  يھو 

ةیئاذغلا رصانعلا  ىلع  لصح  يذلا  لفطلا  نأل  كلذو 
ةركبملا هتلوفط  لالخ  وأ  همأ  محر  يف  وھو  ةمیلسلا 

، هتایح تاونس  نم  ةنس  لك  يف  رثكأ  ًالام  بسكي  فوس 
كلذ اھققحي  يتلا  ةلئاھلا  دئاوفلا  ىلإ  فاضي  ام  وھو 
ةسارد نإف   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةایحلا ىدم  ىلع 

نم لافطألا  جالعل  دمألا  ليوط  ریثأتلا  ىلع  تيرجأ 
دق  ، اًفنآ  اھانركذ  يتلا   ، اینیك يف  ةيوعملا  ناديدلا 

ناديدلا نم  لافطألا  جالع  يف  رارمتسالا  نأ  ىلإ  تصلخ 
ينعي ام  وھو   ) ةدحاو ةنس  نم  ًالدب  نیتنس  ىدم  ىلع 
ىدم ىلع  لضفأ  ةيذغت  تايوتسم  ىلع  نولصحي  مھنأ 
يف ةدايز  ىلإ  يدؤي  فوس  ةدحاو ) ةنس  نم  ًالدب  نیتنس 

بسحب رالود  بـ 3269  ردقت  ةایحلا  ىدم  ىلع  لخدلا 
قفنُي امیف  ةفیفطلا  قورفلا  نإ   . ةیئارشلا ةوقلا  لداعت 
ناديدلا نم  جالعلا  فلكي  اینیك  يف   ) لافطألا ةيذغت  ىلع 

ةوقلا لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود  ةيوعملا 1.36 
دوزملا حلملا  ةبلع  عابت  دنھلا  يفو  ؛  ًايونس  ةیئارشلا 

؛ ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود  لباقم 0.62  دویلاب 
ديدحلاب 7 ةززعملا  كمسلا  ةصلص  فلكت  ایسینودنأ  يفو 



اھنكمي ًايونس )  ةیئارشلا  ةوقلا  لداعت  بسحب  تارالود 
ىلع نیعتي  هنأ  ينعي  ام  وھو   . اًقحال ًالئاھ  اًقراف  عنصت  نأ 
امیف اًمامت  رظنلا  دیعت  نأ  ةیلودلا  تامظنملاو  تاموكحلا 
دق اذھ  نأ  نم  مغرلابو   . ءاذغلا تاسایس  نم  هقبطت 
ال لحلا  نإف   ، اكيرمأ يف  نیحالفلل  ةئیس  ءابنأ  لمحي 
وھو  ، ةیئاذغلا بوبحلا  نم  ديزملا  ریفوت  درجم  يف  نمكي 
نإ  . ةیلاحلا يئاذغلا  نمألا  جمارب  مظعم  هفدھتست  ام 
امكو نكل   ، راعسألا ةمعدم  بوبحلا  نوبحي  ءارقفلا 
رثؤي ال  بوبحلا  نم  ديزملا  مھءاطعإ  نإف   ، اًفلس انشقان 
امیس ال   ، لضفأ وحن  ىلع  اولكأي  نأب  مھعانقإ  يف  اًریثك 
امنإو  ، ةيرارحلا تارعسلا  تسیل  ةسیئرلا  ةلكشملا  نأو 
اًضيأ يفكي  الو   . ىرخألاةیئاذغلا رصانعلا  ىلع  لوصحلا 

، بسحو لاملا  نم  اًديزم  ءارقفلل  مدقن  نأ  حجرألا  ىلع 
ىلإ حجرألا  ىلع  يدؤي  نل  لیخادملا  عافترا  ىتحف 

، دنھلا يف  انيأر  امكو   . ریصقلا ىدملا  لالخ  لضفأ  ةيذغت 
ةیعون نسحتت  وأ  ءاذغلا  نم  اًديزم  نولوانتي  ءارقفلا ال  نإف 
دجوُي امل  اًرظن  كلذو  ؛  مھلیخادم نسحتت  امدنع  مھئاذغ 
يف ةبغرلا  محازت  ةریثك  ىرخأ  تابغرو  طوغض  نم 

. ماعطلا
ةرشابم رامثتسالا  نأ  دجن   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلعو 

دئاوع ققحي  لماوحلا  تاھمألاو  لافطألا  ةيذغت  يف 
ءاذغلا ریفوت  ربع  هذیفنت  نكمي  ام  وھو   . ةلئاھ ةیعمتجم 
ربعو  ، راغصلا لافطألا  ءابآو  لماوحلا  تاھمألل  ّززعُملا 
لبق ام  ةلحرم  يف  ةيوعملا  ناديدلا  نم  لافطألا  ةجلاعم 
ةینغلا تابجولا  ميدقتو   ، ةسردملا لالخ  وأ  ةسردملا 
ءابآلا ديوزتب  ىتح  وأ   ، مھل ةقیقدلا  ةیئاذغلا  رصانعلاب 

. ةیئاذغلا تالمكملا  كالھتسا  ىلع  ةعجشملا  زفاوحلاب 
يفف ؛  لودلا ضعب  لعفلاب  اھب  موقت  تاءارجإلا  كلت  لك  نإ 
جالع ةمھمب  يجھنم  لكشب  نآلا  ةموكحلا  علطضت  دنھلا 



يف امأ   . سرادملا يف  ةيوعملا  ناديدلا  نم  لافطألا 
ةقیقدلا ةیئاذغلا  رصانعلا  سایكأ  ةفاضإ  متیف   ، ایبمولوك

ام ةلحرم  يف  مھ  نمم  لافطألل  ةدعملا  تابجولا  ىلإ 
تآفاكم ميدقت  متي   ، كیسكملا يفو   . ةسردملا لبق 
ةیناجم ةیئاذغ  تالمكمب  ةبوحصم  ةیعامتجالا  ةياعرلا 
سأر ىلع  ءاذغلا  ایجولونكت  عضت  نأ  اًضيأ  بجيو   . رسألل
ةيذغألا زيزعتل  ةديدج  قئارط  طابنتسا  ةرورض  اھتايولوأ 
راكتباو  ، ةیفاضإ ةیئاذغ  رصانعب  سانلا  اھبحي  يتلا 
قاذملا تاذ  ةيذغملا  لیصاحملا  نم  ةديدج  تالالس 
عسوأ ةیفارغج  تائیب  يف  اھتعارز  نكمي  يتلا  بیطلا 
دھشن اننإ   . ةیجاتنإلا عفر  عم  بحاصتلاب  كلذو   ، اًقاطن 
اھءارو فقت  جذامن  يھو   ، ملاعلا لوح  جذامنلا  هذھ  ضعب 
ةقیقدلا ةیئاذغلا  رصانعلا  ةردابم  لثم  تامظنم 

« سالب تسفراھ   » ةمظنمو  Micronutrient Initiative
ةولحلا اطاطبلا  نم  عون  لاخدإ  اًرخؤم  مت  دقو  . HarvestPlus
يتلا مایلا ) نم  نیتوراكاتیبلا  رصانعب  ىنغأ  يھو  )
ادنغوأ نم  لك  ىلإ  ةیقيرفألا  ةراقلا  ءاوجأ  عم  بسانتت 
يذلا حلِملا  نم  ٌديدج  ٌعون  اضيأ  دمُتعاو   (55). قیبمزومو

نم ديدعلا  يف  كالھتسالل   ، دویلاو ديدحلاب  اًززعم  حبصأ 
ةياغلل ةریثك  جذامن  دھشن  اننكل   . دنھلا كلذ  يف  امب  لودلا 

نأ ةركف  ىلع  زكترت  اھیف  ءاذغلا  تاسایس  تلاز  ام 
. ءارقفلا هجاتحي  ام  لك  يھ  نمثلا  ةصیخر  بوبحلا 
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 ٣
ةحصل ةرَّسیُم  ریبادت  كانھ  لھ 

لضفأ 
؟ ملاعلا لوح 

اھھیجوت نكمي  ةلئاھ  تاناكمإب  ةحصلا  عاطق  رخزي 
. ةریبك تاطابحإ  ىلع  اًضيأ  يوطني  هنأ  الإ   ، ءارقفلا حلاصل 

تاحاقللا نم  ةيادب   ، ةریثك ةیناد » فوطق   » كلانھف
لقأب اًحاورأ  ذقنت  دق  يتلا  ضوعبلا  تاكبش  ىلإ  ًالوصوو 

نم نودیفتسي  نم  مھ  سانلا  نم  ًالیلق  نكل   ، فیلاكتلا
اذھ يف  موللاب  ىقلُي  ام  ابلاغو   . ةیئاقولا تاینقتلا  كلت 
نيذلا يموكحلا  ةحصلا  عاطق  يلوؤسم  ىلع  قافخإلا 
ةیحصلا ةياعرلا  تامدخ  لاصيإ  ةیلوؤسم  مھب  طانُت 

يف لثمي  ال  ٌمول  وھو   ، لودلا مظعم  يف  ةیساسألا 
ىلع مھو   . اتائتفا وأ  مھیلع  ًاینجت   ، ىرن فوس  امك   ، هتَِّیّلُك
ةینادلا فوطقلا  هذھ  ينج  نأ  ىلع  نورصي  رخآلا  بناجلا 

. هرھاظ يف  ودبي  امم  بعصأ 
ةلیمجلا روبيادوأ  ةنيدم  يفو  ماعلا 2005  ءاتش  يفو 

نم ددع  عم  ًايویح  اًشاقن  انلدابت   ، دنھلا برغ  ةعقاولا 
دشأ انم  تابضاغ  نھنأ  ادب   . تایموكحلا تاضرمملا 

فدھتسي عورشم  يف  نیكراشم  انك  اننأل  كلذو  بضغلا 
امم ىلعأ  ةریتوب  نھلمع  نكامأ  يف  تادوجوم  نھلعج 

بضغلا كَّلمت   ، شاقنلا طاقن  نم  ام  ةطقن  دنعو   . هیلع َّنُك 
نإ تلاقف : ةأرج  رثكأ  نوكت  نأل  اھعفد  دح  ىلإ  نھادحإ 
ةيأ ىلع  ىودجلا  مودعم  ٌلمع  وھ  هيدؤن  يذلا  لمعلا 



همدقن ام  لكف   ، لاھسإلاب باصم  لفط  انیتأي  امدنعف   . لاح
نم جيزم   ) يومفلا ءاورإلا  لولحم  نم  سیك  وھ  مألل 
داضم ءاودو  مویساتوبلا  تاديرولكو  ركسلاو  حلملا 
يف تاھمألا  نكل  لفطلا .) هبرشیل  ءاملاب  جَزمُي  ةضومحلل 
يدجُي نأ  نكمي  جيزملا  اذھ  نأ  نقدصُي  ّنكي  مل  نھمظعم 

ام ندرُي  َّنُك  دقل   . ىضرملا نھلافطأ  تالاح  جالع  يف  اًعفن 
ةيویحلا تاداضملا  وھو  حیحصلا -  جالعلا  هنأ  ندقتعي 

امدنع تاھمألا  نأ  تاضرمملا  انتربخأو  « . ةيديرولا نقحلاو 
سیك ىوس  مھعم  ءيش  الو  يحصلا  زكرملا  نرداغي  نك 
ًابلط زكرملل  ةیناث  ندعي  ال  نھنإف   ، لولحملا اذھ  نم 

تارشع ىرت  ماع  لك  يف  تاضرمملا  تناكو   . جالعلل
اًمامت تازجاع  نھ  امیف  لاھسإلا  ببسب  نوتومي  لافطألا 

. كلذ ءازإ 
نس نود  نوتومي  نيذلا  لفط  نیيالم  ةعستلا  نیب  نمو 

لافطأ مھ  ةقلطملا  مھتیبلاغ  نأ  نیبتي  ًايونس ،  ةسماخلا 
بونج ایقيرفأ  لودو  ایسآ  بونج  لودل  نومتني  ءارقف 
ةياقولل حاقل  ريوطت  لجأ  نم  ةيراج  دوھج  ةمثو   . ءارحصلا

نأو امیس  ال   ، هعيزوت يف  ءدبلا  مث   ،« اتور  » سوریف نم 
( لك نكي  مل  نإ   ) نم ریثك  نع  لوؤسم  سوریفلا  اذھ 

تاجالعلا  » نم عاونأ  ةثالث  كانھ  نكل   . لاھسإلا تالاح 
مظعم ةایح  ذقنت  نأ  لعفلاب  اھنكمي  يتلا  ةيزاجعإلا »
ةیقنت يف  مدختسي  يذلا  رولكلا  يھو  لافطألا  ءالؤھ 

يف ناسیئرلا  نانوكملا  امھو   ، ركسلاو حلملاو  ؛  هایملا
قفنت رالود  ةئمل  نكميو  (. ORS  ) يومفلا ءاورإلا  لولحم 
لوَحت نأ  يلزنملا  مادختسالا  لجأ  نم  رولكلا  ةئبعت  ىلع 
فافجلا ربتعُيو   (56). لاھسإلا نم  ةلاح  نیثالث  عوقو  نود 

يتلا ةافولا  تالاح  ءارو  دعاسملا  يسیئرلا  ببسلا  وھ 
يومفلا ءاورإلا  لولحم  ربتعي  امیف   ، لاھسإلا اھب  ببستي 
هنكمي يذلا  لاعفلا  جالعلا  ةياغلل  دیھز  نمثب  عابي  يذلا 



. فافجلا ةلاحل  لفطلا  لوصو  نود  لوحي  نأ 
لولحم وأ  رولكلا  نم  يأب  ناعتسُي  هنإف ال  كلذ  عمو  نكل 
لضفبو  ، ایبماز يفف   . لاوحألا بلغأ  يف  يومفلا  ءاورإلا 
يھو  ،(PSI  ) ةیناكسلا تامدخلل  ةیلودلا  ةمظنملا  دوھج 
راعسأب رولكلا  قيوستب  موقت  ةریبك  ةیلود  ةمظنم 
رفوتيو دیھز  نمثب  عابي  رولكلا  حبصأ   ، ملاعلا لوح  ةمَّعدم 

نم فلأتت  ةرسأ  عسوب  حبصأ  اذكھو   . عساو قاطن  ىلع 
هایم ةیقنتل  ضیبملا  رولكلا  نم  اھتيافك  ءارش  دارفأ  ةتس 

0.18  ) ساشاوك اھرادقم 800  ةفلكب  اھب  ةصاخلا  برشلا 
اھدارفأ يقت  اذھبو   ،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود 

تابوركیملاب ةثولملا  هایملا  هب  ببستت  يذلا  لاھسإلا  نم 
رسألا ةبسن  نأ  وھ  هل  فسؤي  ام  نكل   . ضرملل ةببسملا 

يف امأ   (57). طقف ةئاملا  يف  زواجتت 10  ال  هیلإ  أجلت  يتلا 
ةدحتملا ممألل  عباتلا  ةلوفطلا  قودنص  بسحبو   ، دنھلا
ةسماخلا نس  نود  لافطألا  ةبسن  نإف   ،( فیسنویلا )

ءاورإلا لولحم  اوطعُأو  لاھسإ  تابونل  اوضرعت  نيذلا 
حرطي يذلا  لاؤسلا  نكل   (58). ثلثلا زواجتت  ال  يومفلا 

نم هیشاحت  نكمي  اًضرم  لاھسإلا  ناك  اذإ  وھ  هسفن 
ةباصإلا ةلاح  يف  نكميو  لب   ، لاوحألا بلغأ  يف  لصألا 

، حلملاو ركسلاو  ةیلغملا  هایملا  مادختساب  هجالع  هب 
؟ لفط نویلم  ًايونس 1.5  هببسب  تومي  نذإ  اذاملف 

نیلاثم يومفلا  ءاورإلا  لولحمو  ضیبملا  رولكلا  دعي  الو 
ةیناكمإب رشبتو  ًایبسن  ةیناد  ىرخأ  فوطق  كانھف   . نیمیتي

نم ریثكلا  ذاقنإو  ةحصلا  عاطق  يف  حضاو  نسحت  قیقحت 
ةطیسبو ةصیخر  ایجولونكت  نع  ةرابع  هذھو   . حاورألا

نم ریثكلا  رفوت  نأ   ، اھمادختسا نسحُأ  نإ   ، اھنكمي
لیلقتلا كلذكو  ةردھملا  لمعلا  مايأ  صخي  امیف   ) دراوملا

ىلع ظافحلاو  ةيویحلا  تاداضملا  ىلع  دامتعالا  نم 
اھتاقفن يطغت  نأ  اھنكمي  امك  خلإ .)  ، ماسجألا ةمالس 



كرتُت فوطقلا  هذھ  رثكأ  نكل   . حاورألل اھذاقنإ  نع  الضف 
سانلا نأ  ىلإ  كلذ  عجري  الو   . ٌدحأ اھیلع  لبقي  الو  ةلمھم 
اًمسق نوصصخيو  لب   ، اھب نوَنعُي  مھف  ؛  مھتحصب نوَنعُي  ال 
مھنأ ودبي  ّهنأ  ّالإ   . مھتحصب ةيانعلل  مھدراوم  نم  اًریبك 

تاداضملا لیبق  نم  ىرخأ  ءایشأ  ىلع  لاملا  نوقفني 
تایلمعلا ىلع  اذكو   ، اًمئاد ةيرورض  تسیل  يتلا  ةيویحلا 

نوكي نأ  دعب  مھتایح  ذاقنإل  اھیلإ  نوؤجلي  يتلا  ةیحارجلا 
هذھ ىلع  رمألا  نوكي  نأ  بجي  اذامل  نكل   . تاف دق  ناوألا 

؟ ةلكاشلا

ةحصلا ةدیصم 
،« تاتبمإ ویبإ   » انیقتلا ایسینودنأ  يف  ىرقلا  ىدحإ  يف 

لوألا انئاقل  نم  تاونس  لبقو   . لالس عناصل  ةجوز  يھو 
يف ةلكشم  نم  يناعي  اھجوز  ناك  فیص 2008،  يف  اھب 
رایخ نم  اھمامأ  نكي  مل   . لمعلا نع  هدعقأ  ام  وھو  راصبإلا 

نیضرقملا دحأ  نم  ضارتقالا  ىلإ  ءوجللا  ىوس 
اًرالود  18.75  ) ةیبور فلأ  تضرتقا 100  ثیح  نییلحملا 
ءاودلا نمث  عفدل  كلذو  ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب 
فلأ و300   ، هلمع فانئتسا  عیطتسي  ىتح  اھجوزل  مزاللا 
عفدل ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  اًرالود   56  ) ةیبور
ىقلتي اھجوز  اھیف  ناك  يتلا  ةرتفلا  لالخ  ءاذغلا  نمث 

نم ةثالث  كانھ  ناك   ) لمعلا هتعاطتساب  نكي  ملو  جالعلا 
نأ ةرسألا  ىلع  ناكو  امھعم .) نوشیعي  ةعبسلا  اھلافطأ 

. ضرقلا ىلع  ةدئافلل  رعسك  ًايرھش  ةئاملا  يف  عفدت 10 
تناكف ضرقلا  دئاوف  دادس  نع  تفلخت  ةرسألا  نأ  الإ 
نویلم تغلب  ىتح  تداز  دق  اھدارفأ  انیقتلا  امدنع  اھنويد 
ناكو )؛  ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  اًرالود   187  ) ةیبور

 . هنوكلمي ام  لك  ىلع  ءالیتسالاب  مھددھي  ضرقلا  بحاص 
بیصأ دق  ناك  راغصلا  اھئانبأ  دحأ  نأ   ، ةلب نیطلا  داز  اممو 



لعفلاب تناك  ةرسألا  نأل  اًرظنو   . داح وبر  ةلاحب  اًرخؤم 
ءارش لمحت  اھعسوب  نكي  مل  هنإف   ، نويدلا يف  ةقراغ 
انعم سلج  دقو   . ةلاحلا هذھ  لثم  جالعل  بولطملا  ءاودلا 
لكشب لاعسلا  تابون  همھادت  تناكو   ، انترايز لالخ 

ىلإ باھذلا  يف  ماظتنالا  ىلع  اًرداق  دعي  ملو  ؛  مظتنم
رقف ةدیصم  يف  ةقلاع  ةرسألا  نأ  ودبي  ناك   . ةسردملا

مھعقوأ بألا  ضرم  نأ  يھو  يكیسالكلا –  طمنلا  نم 
ضرم رارمتسا  ءارو  ببسلا  ربتعُي  يذلا   ، رقفلا نثارب  يف 

ةسردملا ىلإ  باھذلا  نع  هدعقأ  ضرملا  نألو   ، لفطلا
يف حولي  رقفلا  ناك  دقف   ، میلسلا میلعتلا  ىلع  لوصحلاو 

. لفطلا اذھ  لبقتسم  مامأ  قفألا 
نم ددعل  اًردصم  نوكت  نأ  نكمي  ةحصلا  نأ  دكؤملا  نم 

لامعلا دقفي  دق   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةفلتخملا دئاصملا 
امأ ؛  ةریثك لمع  مايأ  ةیحص  ریغ  ءاوجأ  يف  نوشیعي  نيذلا 
ىلع نيرداق  ریغ  نوحبصيو  اًریثك  نوضرمي  دقف  لافطألا 

تاھمألا بجنت  دق  امیف  ؛  ةساردلا لالخ  دیجلا  ءادألا 
هذھ نم  ةانق  لك  نوكت  نأ  نكميو   . نیكعوتم ًالافطأ 
رقف ىلإ  ةنھارلا  نحملا  اھلالخ  نم  لوحتت  ةیلآ  تاونقلا 

. ًالبقتسم
امبرف ال  ، اذكھ رمألا  ناك  اذإ  هنأ  يھف  ةراسلا  ءابنألا  امأ 
ربكي نأ  هل  حاتي  دحاو  لیجو   ، ةدحاو ةعفدل  الإ  جاتحن 
نم ررحتلا  ىنستي  ىتح   ، ةیحص ةئیب  يف  لمعيو 
يرفیج  » اھانبتي يتلا  رظنلا  ةھجو  يھ  هذھو   . ةدیصملا
ةریبك ةبسن  دجوت  هنإف   ، ىرُي امبسحو   . ًالثم  ،« سكاس
ةقلاع  ، ةلماك لودو  لب   ، ملاعلا يف  نیمدعملا  ءارقفلا  نم 
ضرم قوَسي  وھو   . ةحصلا وھ  اھساسأ  رقف  ةدیصم  يف 
يتلا لودلا  نإ  ذإ  ؛  كلذ ىلع  هتلثمأ  لضفأك  ايرالملا 
رثكأ يھ  ايرالملل  اھناكس  نم  ةریبك  ةبسن  اھیف  ضرعتت 
نیتللا  ، ایبماز وأ  راوفيد  توك  لثم  ًالود  نإف   ، اًمومعو  ) اًرقف



نم رثكأ  وأ  ةئاملا  يف  هتبسن 50  ام  امھیف  ضرعتي 
لخد ثلث  اھیف  درفلا  لخد  غلبي   ، ايرالملا ىلإ  ناكسلا 
نوباصم اھب  دجوي  ال  لود  يف  نوشیعي  نيذلا  ءالؤھ 

مھیلع ابعص  حبصي  هنإف  ارقف  دشأ  مھنوكلو   (59) (. ايرالملاب
يذلا رمألا  وھو   ، ايرالملا نم  مھیقت  يتلا  ریبادتلا  ذاختا 

،« سكاس  » بسحب  ، ينعي اضيأ  اذھ  نكلو   . ءارقف مھیقبي 
مكحتلا فدھب  ةماعلا  ةحصلل  هجوت  يتلا  تارامثتسالا  نأ 

دعبت يتلا  ضوعبلا  تاكبش  عيزوت  لثم   ) ايرالملا يف 
ققحت نأ  نكمي  لودلا  هذھ  يف  لیللا ) ءانثأ  ضوعبلا 
ةباصإلل ةضرع  لقأ  سانلا  نوكیس  ذإ  ؛  ةیلاع دئاوع 

ةدايز يطغت  فوسو   ، لمعلا ىلع  ةردق  رثكأو  ضرملاب 
هذھ فیلاكت  ةلوھسب  كلذ  نع  ةمجانلا  لیخادملا 
فرح ىنحنم  لالخ  نم  كلذ  حیضوتلو   . ضیفتو تالخدتلا 
نطوتي يتلا  ةیقيرفألا  لودلا  دجن   ، لوألا لصفلا  يف   S

، ىنحنملا نم  رسيألا  ءزجلا  يف  ةقلاع  ايرالملا  ضرم  اھب 
مل دح  ىلإ  ةلماعلا  اھاوق  ايرالملا  تكھنأ  نأ  دعب  كلذو 
عفدت نأ  نم  رقفأ  تراص  مث  جاتنإلا  ىلع  ةرداق  هعم  دعت 

ام صخش  لضفت  نإ  نكلو   . ايرالملا ىلع  ءاضقلا  تاقفن 
حبصت فوسف   ، ايرالملا ىلع  ءاضقلا  ةیلمع  ليومتب  ماقو 
ىلإ اھلیبس  يفو   ، ىنحنملا نم  نميألا  بناجلا  ىلع 
ىلع قبطني  نأ  نكمي  هتاذ  لاجسلا  اذھو   . راھدزالا

وھ كلذو   . ةریقفلا لودلا  يف  ةدئاسلا  ىرخألا  ضارمألا 
The سكاس باتك  اھلمحي  يتلا  ةلئافتملا  ةلاسرلا  رھوج 

«. رقفلا ةياھن  » End of Poverty
حضاولا نم  سیل  هنأب  لوقلاب  اوعراس  نیككشملا  نكل 

ىزعُي ايرالملا  اھب  ىشفتت  يتلا  لودلا  رقف  ناك  اذإ  ام 
امبر وأ   ،« سكاس  » ضرتفي املثم   ، ايرالملا راشتنا  ىلإ 
هذھ نأ  ىلع  ًالیلد  ايرالملا  ىلع  ءاضقلا  نع  اھزجع  نوكي 
ناك اذإو   . ةئیس ٌتاموكح  اھترادإ  ىلع  موقت  لودلا 



ايرالملا ىلع  ءاضقلا  نإف   ، حصألا وھ  ریخألا  لامتحالا 
تاموكحلا تماد  ام  ًالیئض  اًعفن  الإ  بلجي  ال  امبر  اھدحو 

. ةفیعض
لھ ؟  لیلدلا اذھ  اھمعدي  نیتصقلا  نیتاھ  نم  يأ  نكلو 

ةسارد تمت  دقل  ؟  نیككشملا وأ  ءاطشنلا  ةصق  معدي 
لود يف  ايرالملا  ىلع  ءاضقلا  يف  تحجن  يتلا  تالمحلا 
نیب تاساردلا  هذھ  نم  ةسارد  لك  نراقتو   . ةفلتخم
تاذ كلتو  ايرالملل  يلاعلا  راشتنالا  تاذ  قطانملا 
نيذلا لافطألل  يرجي  ام  ىصقتتو   ، ضفخنملا راشتنالا 
تدجو دقو   . اھدعبو ةلمحلا  لبق  قطانملا  هذھ  يف  اودلو 

وأ میلعتلا  لثم   ) ةایحلا ظوظح  نأ  تاساردلا  هذھ  لك 
يف ةلمحلا  دعب  اودلو  نيذلا  لافطألل  لیخادملا )
عم ىواستت  ايرالملل  اًراشتنا  تدھش  يتلا  قطانملا 

راشتنالا تاذ  قطانملا  يف  اودلو  نيذلا  ءالؤھ  ظوظح 
ايرالملا ىلع  ءاضقلا  نأ  ىلإ  ةوقب  كلذ  ریشيو   . ضفخنملا
ىدملا ىلع  رقفلا  تالدعم  صیلقت  ىلإ  ًالعف  يدؤي 
راشأ يتلا  ةماخضلاب  تسیل  جئاتنلا  نأ  مغر  ليوطلا 
يتلا تاساردلا  ىدحإ  ریشتو   ،« سكاس يرفیج   » اھیلإ
تايالولا بونج  يف  ايرالملا  ىلع  ءاضقلا  لوح  تيرجأ 

ىتح 1951) اھب  ةنطوتسم  ايرالملا  تلظ  ثیح   ) ةدحتملا
يذلا لفطلا  نأ   (61) ةینیتاللا اكيرمأ  يف  ىرخأ  لودو   (60)

ةبسنب ىلعأ  ًالخد  ققحي  ايرالملل  ضرعتي  نأ  نود  ربكي 
لفطلاب ةنراقم   ، اھلك هتایح  ىدم  ىلع  ايونس  ةئاملا  يف   50
ةھباشم ةیعون  جئاتن  تدجُو  دقو   . ضرملل ضرعتي  يذلا 

رادقم ناك  نإو   ، اكناليرسو ياوجارابو   (62) دنھلا يف 
(63). ىرخأل ةلود  نم  نيابتي  لخدلا 

رامثتسالل يلاملا  دئاعلا  نأ  ىلإ  ةجیتنلا  هذھ  ریشتو 
. ةياغلل ًایلاع  نوكي  نأ  نكمي  ايرالملا  نم  ةياقولا  يف 

فلكت تارشحلا  دض  ةجلاعملا  ةيوقلا  ضوعبلا  ةكبشف 



ةوقلا لداعت  بسحب   ) ىصقأ دحك  ًاّیكيرمأ  اًرالود   14
. تاونس سمخ  يلاوح  مودتو   ، اینیك يف  ةیئارشلا )

ةكبش تحت  ماني  يذلا  لفطلا  نأ  ريدقت  لقأ  ىلع  ضرتفا 
هتباصإ ةیلامتحا  لقت  اینیك  يف  ضوعبلا  نم  ةياقولل 
هغولب ىتحو  هدالیم  ذنم  ةئاملا  يف  رادقمب 30  ايرالملاب 

هذھ لثم  تحت  ماني  ال  يذلا  لفطلاب  ةنراقم   ، نیتنسلا
ايونس ًالخد  اینیك  يف  غلابلا  صخشلا  ققحيو   . ةكبشلا

. ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  عم  ًاّیكيرمأ  اًرالود  هاردقم 590 
لخدلا ضفخ  يف  ًالعف  ببستت  ايرالملا  تناك  اذإ   ، اذكھو

هتمیق 14 اًرامثتسا  نإف   ، ةئاملا يف  ىلع 50  ديزي  امب 
ةبسن ىدل  اًرالود  رادقمب 295  لیخادملا  ديزي  فوس  اًرالود 
نوباصیس اوناك  نيذلا  ناكسلا  نم  ةئاملا  يف  نیثالثلا 

دئاعلا طسوتم  غلبيو   . تاكبشلا هذھ  نودب  ايرالملاب 
ىدل اھلك  ةیلمعلا  ةایحلا  ةرتف  لالخ  اًرالود  يلاملا 88 

نادلاولا يرتشي  نأل  يفكي  ام  وھو   ، غلابلا صخشلا 
ىلع اًعیمج  امھلافطأ  يفكت  ضوعبلا  نم  ةیقاو  تاكبش 
. دوقنلا نم  ریسي  ردق  ىلع  اًدامتعا  كلذو   ، ةایحلا ىدم 
يف لاعف  ریثأت  تاذ  تارامثتسال  ىرخأ  جذامن  كانھو 

ةفیظنلا هایملا  ىلإ  لوصولا   ، اھنیب نمو   . ةحصلا لاجم 
ماع يف  هنإف   ، ًالامجإو  . يحصلا فرصلا  قفارم  رفوتو 

ةمظنمو ةیملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  تاريدقتل  ًاقفوو   ،2008
ملاعلا ناكس  نم  ةئاملا  يف  يلاوح 13  ناك   ، فیسینویلا

هایم لمشت  يتلا  ةجلاعملا (  هایملا  دراوم  ىلإ  نورقتفي 
ال ملاعلا  ناكس  عبر  يلاوح  ناك  امیف  رابآلاو ) بیبانألا 

ریثكو  (64). ةیحصلا طورشلا  اھب  رفوتت  برش  هایمل  نولصي 
انلودج يفو   . نیمدعملا ءارقفلا  نم  مھ  سانلا  ءالؤھ  نم 

هایم لوصو  ناك   ، ةلود ةرشع  ينامثلا  تانایبب  صاخلا 
حزرت يتلا  ةیفيرلا  قطانملا  يف  لزانملا  ىلإ  بیبانألا 
رثكألا ىلع  ةئاملا  يف  نیب 1  ام  حوارتت  عقدم  رقف  تحت 



( دنھلا يف  شيدارب  راتوأو  ناتسجار  يتيالو  فير  يف  )
هذھ لیمتو  الامیتاوج .) يف   ) ةئاملا يف  نیبو 36.8 
رثكألا رسألا  ىدل  ریثكب  ًالاح  لضفأ  نوكت  نأل  تالدعملا 
لقأ نم   ) ىرخأل ةلود  نم  ةدشب  نيابتت  تناك  نإو   ، ىنغ
ةئاملا يف  ىلإ 80  اینیغ  وین  اوباب  يف  ةئاملا  يف  نم 3.2 

(. ةیفيرلا ةطسوتملا  ةقبطلل  ةبسنلاب   ، ليزاربلا يف 
لكل كلذو   ، ةيرضحلا قطانملا  يف  تالدعملا  هذھ  عفترتو 
ردنيو  . ءاوسلا ىلع  ةطسوتملاو  ةریقفلا  تاقبطلا  نم 

قطانملا يف  ةدیجلا  يحصلا  فرصلا  قفارم  دوجو 
ناكس نم  ةئاملا  يف  هتبسن 42  ام  شیعي  ثیح   ، ةریقفلا

. ةیلزنم تامامح  نودب  ملاعلا 
ریبانصلا هایم  رفوت  نأ  ىلع  ءاربخلا  مظعم  عمجُيو 

يف اًریبك  اًریثأت  رثؤت  نأ  نكمي  يحصلا  فرصلا  قفارمو 
مادختسا نأ  ىلإ  تاساردلا  ىدحإ  تصلخ  دقو   . ةحصلا

ةیقنتو يحصلا ،  فرصلا  قفارم  نیسحتو  ریبانصلا ، هایم 
تالدعم ضفخ  نع  ةلوؤسم  تناك  رولكلاب  هایملا  دراوم 

ىلإ 1946 نم 1900  ةرتفلا  لالخ  لافطألا  نیب  تایفولا 
ماعلا ضافخنالا  يف  فصنلا  رادقمبو   ، عابرأ ةثالث  رادقمب 
كلذ قوفو   (65). اھسفن ةرتفلا  لالخ  تایفولا  تالدعم  يف 

ةلوفطلا ةلحرم  لالخ  ةرركتملا  لاھسإلا  تابون  نإف 
ىدل يكاردإلاو  يمسجلا  ومنلا  مئاد  وحن  ىلعو  قیعت 
رولكلاب ةاقنمو  ةثولم  ریغ  هایم  لیصوت  نأ  رَّدقُيو   . لافطألا
لاھسإلاب ةباصإلا  تالدعم  ضِّفخُي  نأ  نكمي  لزانملا  ىلإ 

ةدوجلا ببستتو   (66). ةئاملا يف  ىتح 95  لصت  ةبسنب 
ةریطخ ضارمأ  يف  ةدكارلا  هایملا  كربو  هایملل  ةیندتملا 
يتلا  (67)، يبیبحلا دمرلاو  ایسراھلبلاو  ايرالملا  لثم  ىرخأ 

، نوربكي امدنع   ، مھلعجي وأ  لافطألا  لتقي  نأ  اھيأل  نكمي 
. ةیجاتنإ لقأ 

ةفلكتبو مویلا  هنأ  يھ  ةدئاسلا  ةلوقملا  نإف  كلذ  مغرو 



ریبانصلا هایم  ریفوت  حبصي   ، لزنملل ًايرھش  اًرالود  غلبت 20 
مظعم تاینازیم  ةقاط  قوف  يحصلا  فرصلا  قفارمو 

،« ساكیف مارج   » ةمظنم ةبرجت  نأ  الإ   (68). ةیمانلا لودلا 
اسيروأ ةيالو  يف  لمعت  ةیموكح  ریغ  ةمظنم  يھو 
صخرأ وحن  ىلع  كلذ  ریفوت  ةیناكمإ  ىلإ  ریشت   ، دنھلاب

،« ثايدام وج   » ، ةمظنملا  هذھل  يذیفنتلا  سیئرلاو   . ریثكب
رضحيو عضاوتلاب  معفم  ةباعد  سحب  عتمتي  صخش  وھو 
ىدتنم يف  هئايوقأو  ملاعلا  ءاینغأل  يونسلا  ىقتلملا 
سبالم ايدترم   ، ارسيوس  ، سوفاد يف  يملاعلا  داصتقالا 
ءایشألا لعفي  نأ  داتعا   ، ایلزنم لوزغم  نطق  نم  ةعونصم 
ةیلمعلا هتایح  ثايدام »  » أدب دقو   . ةفلتخم ةقيرطب 
يتنثا رمعلا  نم  غلبي  ناك  ذإ   ، ركبم تقو  ذنم  طشانك 

ءارج ةرم  لوأل  تالكشملا  هجاو  امدنع  ةنس  ةرشع 
. هوبأ اھكلتمي  ناك  يتلا  ةعرزملا  يف  لامعلل  همیظنت 

نرقلا تانیعبس  علطم  يف  اسيروأ  ىلإ  ءاج  دق  ناكو 
كلذو نیيراسیلا  بالطلا  نم  ةعومجم  ةقفرب  مرصنملا 
برض رمدم  راصعإ  دعب  ةثاغإلا  دوھج  يف  ةدعاسملل 
ىقبي نأ  ررق   ، ةلجاعلا ةثاغإلا  لامعأ  ءاھتنا  دعبو   . ةيالولا
ةموميد رثكألا  لبسلا  ضعب  دجي  نأ  هعسوب  ناك  نإ  ىريو 

ةياھن يفو   . ةيالولا يف  ءارقفلا  نیيورقلا  ةدعاسمل 
. يحصلا فرصلاو  ءاملا  ریفوت  ىلع  هيأر  رقتسا  فاطملا 

ًايدحت لثمت  اھنوك  وھ  ةیضقلا  كلت  وحن  هبذتجا  ام  ناك 
يعامتجا رییغت  ءدبل  ةصرف  ربتعت  هتاذ  تقولا  يفو  ًایموي 
يحصلا فرصلاو  ءاملا  نأ  انل  حضوأ  دقو   . ىدملا ليوط 

« ثايدام  » رصيو  . ةیعامتجا اياضق  ناربتعي  اسيروأ  يف 
ةمظنم اھیف  لمعت  يتلا  ىرقلا  يف  لزنم  لك  نأ  ىلع 
رداصمب ةرشابم  اھلیصوت  متي  نأ  بجي  ساكیف » مارج  »

ىلإ بیبانألا  ربع  هلیصوت  متي  ءاملاف   ، اھسفن هایملا 
ماَّمح ىلع  اھنم  لك  يوتحي  نأ  بجي  يتلا  لزانملا 



ماظنلاب لصتم  كلذ  لكو   ، مامحتسا ةفرغو  روبنصو 
فوس ایلعلا  ةقبطلا  لزانم  نأ  ينعي  كلذ  ناك   . هسفن
ناك رمأ  وھو   ، ایندلا ةقبطلا  لزانم  عم  هایملا  يف  كراشتت 
لوأل حرتقا  امدنع  اسيروأ  يف  نيریثكلا  ىدل  اًضوفرم 
ریغ ةمظنملا  نم  تقولا  ضعب  رمألا  قرغتسا  دقو   . ةرم
ةيرقلا ناكس  ةقفاوم  ىلع  لصحت  ىتح  ةیموكحلا 
حرتقملا كلذ  تضفر  ىرق  كانھ  نإ  ىتح   ، اًعیمج 

نم اھعنمي  يذلا  اھئدبمب  تمزتلا  ةمظنملا  نأ  الإ   ، لعفلاب
ةقفاوم ىلع  لوصحلا  لبق  ةيرق  يأ  يف  لمعلا  ءدب 
قافتا ىلإ  لصوتلا  مت  امدنعو   . ةكراشملا ىلع  عیمجلا 
بلغألا يف  ىلوألا  ةرملا  يھ  كلت  تناك   ، رمألا ةياھن  يف 

نمض ایلعلا  ةقبطلا  لزانم  ضعب  اھیف  كراشت  يتلا 
. ةيرقلا ناكس  دارفأ  يقاب  مضي  عورشم 

،« ساكیف مارج   » عم لمعلا  ىلع  ةيرق  قفاوت  املاحو 
وأ ماع  نیب  ام  رمتست  يتلا  ءانبلا  لامعأ  يف  عورشلا  متي 
لك حبصي  نأ  دعب  الإ  هلیغشت  متي  ماظنلا  نكي  ملو   . نیماع
تناك  ، ءانثألا كلت  يفو   . مامحو هایم  روبنص  هب  لزنم 
ىلإ أجل  نم  لوح  تانایبلا  ًايرھش  عمجت  ساكیف » مارج  »

. لاھسإلا وأ  ايرالملا  نم  جالعلا  يقلتل  يحصلا  زكرملا 
ةيرق يف  ثدحي  ام  ةرشابم  ظحالن  نأ  اننكمي  اذكھو 
جئاتن كلذ  ققحي  ام  ناعرسو   . اھقفدت هایملا  أدبت  امدنع 
ضفخنت ثیح   ، لبقتسملا يف  تاونسل  رمتست   ، ةعئار

امیف  ، فصنلا لدعمب  داحلا  لاھسإلاب  ةباصإلا  تالاح 
غلبتو  . ثلثلا لدعمب  ايرالملاب  ةباصإلا  تالاح  ضفخنت 
كلذ يف  امب   ، لزنم لكل  ماظنلا  اذھل  ةيرھشلا  ةفلكتلا 
دحاولا لزنملل  تارالود  وأ 4  ةیبور   190 ، ةنایصلا لامعأ 

وھو  ،( ةیكيرمألا رالودلل  ةیلاحلا  فرصلا  راعسأ  بسحب  )
ًايدیلقت ةضرتفملا  ةفلكتلا  نم  ةئاملا  يف  لداعي 20  ام 

. ماظنلا اذھ  لثمل 



، لاھسإلاب ةباصإلا  بنجتل  اًصخر  رثكأ  قئارط  كانھو  لب 
ةیبطلا قئارطلا  نیب  نمو   . هایملا ىلإ  رولكلا  ةفاضإ  لثم 
اھتیلعاف تتبثأ  يتلا  ىرخألا  ةماعلا  ةحصلا  لئاسو  وأ 
يومفلا ءاورإلا  لولحم  يتأي   ، ديدشلا اھصخر  مغر 
ةدراطلا ةيودألاو  ضارمألا  دض  لافطألا  میعطت  كلذكو 
رھشلا ىتح  اًرصح  ةیعیبطلا  ةعاضرلا  ةسراممو  ناديدلل 
تاءارجإلا ضعب  نع  ًالضف   ، لفطلا رمع  نم  سداسلا 

ضرم ةعرج  لثم  ةدالولا  ةیلمع  قبست  يتلا  ةيدایتعالا 
. لمحلا ىلع  تامِدقملا  تادیسلل  سوناتیتلا )  ) زازكلا

صارقأو يلیللا  ىمعلل  داضملا  ب )  ) نیماتیف اضيأ  كانھو 
نم ةياقولل  كلذو  ديدحلاب  ززعملا  قیقدلاو  ديدحلا 
اًفوطق ربتعت  يتلا  لئاسولا  نم  ریثكلا  اھریغو   ، ایمینألا

. لوانتملا يف  ةیناد 
لؤافت رس  وھ  لئاسولاو  تاینقتلا  هذھ  دوجو  نإ 

وھف  . ءاوسلا ىلع  هربص  دافن  ببسو  سكاس » يرفیج  »
كانھ نأ  الإ   ، يحص اھساسأ  رقف  دئاصم  كانھ  نأ  ىري 
ىلع مھتدعاسمل  ءارقفلل  اھمدقن  نأ  اننكمي  ملالس  اًضيأ 
لمحت ءارقفلا  عطتسي  مل  اذإو   . دئاصملا هذھ  نم  كاكفلا 
ناكس يقاب  ىلع  نیعتي  هنإف   ، ملالسلا هذھ  ةفلكت 
ةمظنم هلعفت  ام  وھ  اذھو   . نوعلا دي  مھل  اودمي  نأ  ملاعلا 

نم همدقت  ام  ربع  اسيروأ  ةيالو  يف  ساكیف » مارج  »
. هایملا ةمظنأ  ةفلكتل  اھمعدو  ىرقلا  میظنتل  تادعاسم 

ًاليومت ضفر  هنأ  ثايدام » وج   » انربخأ  ، تاونس عضب  ذنمو 
لوؤسم رصأ  امدنع  ستیج » ادنلیمو  لیب   » ةسسؤم نم 
ةفلكتلا لماك  اوعفدي  نأ  ىرقلا  ناكس  ىلع  هنأ  ةحنملا 
ةسسؤملا تریغ   ، ظحلا نسحل   ) هیلع نولصحیس  امل 

ةھجو نع  عفاد  دقو  ةلأسملا .) هذھ  لوح  اھيأر  دعب  امیف 
ةیبور لمحت 190  نوعیطتسي  ال  نیيورقلا  نإ  ًالئاق  هرظن 
ةیحصلا دئاوفلا  نأ  اًحیحص  ناك  نإو  ىتح   ، رھشلا يف 



مارج  » ةمظنم نإ   . ریثكب كلذ  قوفت  ققحتتس  يتلا 
امب اومھاسي  نأ  ىوس  نیيورقلا  نم  بلطت  ال  ساكیف »

ةلصاوم ىنستي  ىتح  ةيرقلا  قودنص  يف  مھيدل  رسیتي 
عم لزانملا  نم  ديزملا  ةفاضإو  ماظنلل  ةنایصلا  تایلمع 

ةمظنملا اھعمجتف  ةفلكتلا  ةیقب  امأ   . ةيرقلا ةحاسم  ومن 
،« سكاس  » يأرل اقفوو   . ملاعلا لوح  نیعربتم  لالخ  نم 

ریست نأ  رومألل  يغبني  يتلا  ةیفیكلا  يھ  هذھ  نإف 
. اھیلع

ىلع ایجولونكتلا  هذھ  مدختسُت  اذامل ال 
؟ عسوأ قاطن 

ًالیلق الإ  مدختست  تازجعم ال 
نأ لوح  سكاس »  » ةيرظن بیعي  دحاو  للخ  كانھ 

ساسأل ةزكترملا  رقفلا  ةدیصم  يف  نوقلاع  ءارقفلا 
هذھ نم  مھذقنتسي  نأ  نكمي  لاملا  نأو  يحص 

اھصخرب زیمتت  هذھ  ةینقتلا  لئاسو  ضعب  نإ   . ةدیصملا
ءارقفلا كلذ  يف  امبو   ، عیمجلا لعجي  دح  ىلإ  ديدشلا 

، ًالثمف  . ةفلكتلا هذھ  لمحت  ىلع  نيرداق   ، نیمدعملا
عمو  . قالطإلا ىلع  اًئیش  فلكت  ال  ةیعیبطلا  ةعاضرلا 
لوح لافطألا  نم  ةئاملا  يف  نم 40  لقأ  كانھ   ، كلذ
ةدمل ةیعیبطلا  ةعاضرلا  ىلع  ًايرصح  نودمتعي  ملاعلا 
ةحصلا ةمظنم  هب  يصوت  ام  بسحب  كلذو   ، رھشأ ةتس 
لاصيإف  ، هایملا وھو  رخآ  دیج  لاثم  ةمثو   (69). ةیملاعلا
تامدخ ریفوتب  ًابوحصم   ) لزانملل بیبانألا  ربع  هایملا 

وأ 2280 رھشلا  يف  ةیبور  فلكي 190  يحصلا ) فرصلا 
اھتردق ثیح  نم  لداعت   ، انيأر امك  يھو   ، ًايونس ةیبور 

نأ حجريو   . يبماز ساشاوك  فلأ  يلاوح 300  ةیئارشلا 
لمحت اوعیطتسي  نل  ایبماز  يف  ءارقفلا  ىرقلا  ناكس 



كلذ نم  ةئاملا  يف  نم 2  لقأب  نكلو   . غلبملا كلذ  لثم 
نأ دارفأ  ةتس  نم  فلأتت  ةیبماز  ةرسأل  نكمي   ، غلبملا
يتلا برشلا  هایم  لك  ةیقنتل  رولكلا  نم  اھتيافك  يرتشت 

رولكلا 800 ةنینق  نمث  غلبيو   . ماع لالخ  ةرسألا  اھكلھتست 
ةوقلا لداعت  بسحب  رالود   0.18  ) يبماز ساشاوك 

نأ هنأش  نم  رمأ  وھو   . رھش ةدمل  يفكت  يھو  ةیئارشلا )
راغصلا لافطألا  نیب  لاھسإلاب  ةباصإلا  تالاح  ضفخي 
ایبماز يف  سانلا  كرديو   (70). ابيرقت ةئاملا  يف  ةبسنب 48 
ةدام مسا  اوركذي  نأ  مھنم  بلط  امدنعف  ؛  رولكلا دئاوف 
ةئاملا يف  دافأ 98   ، برشلا هایم  ةیقنت  يف  مدختست 
ایبماز نأ  نم  مغرلابو   . ةداملا هذھ  وھ  رولكلا  نأب  مھنم 
ةنینق ءارشل  ساشاوك  غلبم 800  نإف   ، رقفلا ةديدش  ةلود 

، رمألا عقاو  يف  اًریبك  اًغلبم  سیل  رھش  ةدمل  يفكت 
قفنت 4800 لاحلا  ةطسوتم  ةرسألا  نأو  امیسال 
( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود   1.10  ) ساشاوك
نإف 10 كلذ  عمو  هنأ  الإ   . طقف وھطلا  تيز  ءارشل  ًایعوبسأ 

ضیبملا رولكلا  نومدختسي  ناكسلا  نم  طقف  ةئاملا  يف 
يف  ، رسألا ضعبل  تمِّدُق  امدنعو   . هایملا ةجلاعمل  لعفلاب 

اھبجومب مھنكمي  مصخ  مئاسق   ، براجتلا ىدحإ  راطإ 
0.16  ) ساشاوك لباقم 700  رولكلا  ةنینق  ىلع  لوصحلا 

ةئاملا يف  نإف 50   ،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود 
ةبسنلا هذھ  نكل   (71). اھئارش يف  اوبغر  نم  مھ  طقف 
ةنینقلا رعس  ضفخ  مت  امدنع  اًریبك  اًعافترا  تعفترا 
ةوقلا لداعت  بسحب  رالود   0.07  ) ساشاوك حبصتل 300 

لظ يفو  ىتح  هنأ  وھ  ةشھدلا  ریثي  ام  نكلو   ،( ةیئارشلا
اورتشي مل  صاخشألا  عبر  نإف  ضَّفخملا  رعسلا  اذھ 

. جتنملا
ضوعبلا تاكبش  ىلع  بلطلا  مستي  لثامم  وحن  ىلعو 

اكیسج  » نم لك  تسسأ   ، اینیك يفف   . ضافخنالاب



تحت ةیموكح  ریغ  ةمظنم  سابويد » نیلاكساب  و« نھوك »
« ايرالملا دض  اعم   » ينعت يتلا   TAMTAM متمت »  » مسا

ضوعبلا تاكبش  عيزوتل  كلذو   ، ( Together Against Malaria)
لبق ام  تالاح  لبقتست  يتلا  ةیحصلا  تادایعلا  يف  ًاناجم 

ةمظنملا تأدب   ، ام ةطقن  يفو   (72). اینیك يف  ةدالولا 
ضوعب تاكبش  عيزوت  ( PSI  ) ةیناكسلا تامدخلل  ةیلودلا 

. اھسفن تادایعلا  يف   ، ةیناجم تسیلو   ، راعسألا ةمعدم 
اذإ ام  افشتكت  نأ  سابويد » و« نھوك »  » نم لك  تدارأ  دقو 
كلذل ايرجأ  دقو   . ةمئاق تلازام  امھتمظنمل  ةجاحلا  تناك 
ةحوارتم راعسأب  تاكبشلا  اضرع  ثیح   ، ًاطیسب  اًرابتخا 

دقو  . ًایئاوشع اھرایتخا  ىرج   ، ةفلتخم تادایع  يف 
ضعب يف  اًمامت  يناجملا  عيزوتلا  نم  راعسألا  تحوارت 

يف ةمظنملا  لبق  نم  ةمعدملا  راعسألا  ىلإ  قطانملا 
دقف  ، رولكلا ءارش  يف  لاحلا  ناك  امكو   . ىرخأ قطانم 
ررقملا رعسلاب  ةدشب  رثأت  دق  تاكبشلا  ءارش  نأ  ادجو 
ةیناجملا ةكبشلا  ًابيرقت  صخش  لك  ذخأ  دقف   . ةكبشلل
ضفخنا تاكبشلا  ىلع  بلطلا  نكلو   . هلزنم ىلإ 

تعیب امدنع  رفصلا  ةطقن  براق  ىتح  اداح  اضافخنا 
رالود يلاوح 0.75   ) ةمعدملا ةمظنملا  راعسأب  ةكبشلا 

« سابويد  » تررك امدنعو  ةیئارشلا .) ةوقلا  لداعت  بسحب 
سانلا تطعأ  اھنأ  ّالإ  ىرخأ  ندم  قاوسأ  يف  ةبرجتلا 

نأ نم  ًالدب   ) دوقنلا اوبلجيو  مھتویب  ىلإ  اوبھذي  ىتح  اًتقو 
نم ديزملا  ىرتشا   ،( لاحلا يف  ءارشلا  مھیلع  نیعتي 

، ةمظنملا لبق  نم  مَّعدملا  رعسلاب  ةكبشلا  صاخشألا 
تارم ةدع  فعاضت  ةكبشلا  ىلع  بلطلا  لدعم  نأ  الإ 

(73). ابيرقت رفصلا  ىوتسم  ىلإ  رعسلا  ضیفخت  مت  امدنع 
، ضوعبلا تاكبش  ىلع  بلطلا  نأ  وھ  ىكنألا  ءيشلاو 

ردقلا سفنب  رثأتي  ال  هنإف   ، رعسلاب ةدشب  رثأتي  ناك  نإو 
ىنحنملا نم  نميألا  ءزجلل  لصن  ىتحو   . لخدلا ىوتسمب 



ةحصلا يف  نسحتلا  سكعني  ثیح  ةیباجيإ  ةرئاد  أدبنو   S
ةدايزف  ، رخآلا ىلع  امھنم  لك  ًاباجيإ  لخدلا  يف  ةدايزلاو 
ايرالملا نم  هسفن  يقي  صخش  اھققحي  يتلا  لخدلا 
مھسفنأ اوقیل  ةكبشلا  هلافطأل  يرتشي  نأل  ًابلاغ  يفكت 
ضوعبلا تاكبش  ءارش  نأب  اًفنآ  انلق  دقل   . اًضيأ ايرالملا  نم 

ىلإ يدؤي  نأ  نكمي  ايرالملاب  ةباصإلا  لامتحا  ضفخل 
يف ىلإ 15  لصت  ةدیج  ةبسنب  ةيونسلا  لیخادملا  ةدايز 
يف ـ 15  لا ةبسن  نأ  مغرو  هنكل   . طسوتملا يف  ةئاملا 
اًدج ریثكب  قوفت  لخدلا  يف  ةدايزلا  رادقم  يھو  ةئاملا 

ةبسنب 15 ىنغألا  صاخشألا  نإف   ، ةَّرَسألا ةكبش  رعس 
نع ةكبشلا  مھئارش  لامتحا  ةصرف  ديزت  ال  ةئاملا  يف 
نإف  ، ىرخأ ةرابعبو   (74). ةئاملا يف  رادقمب 5  الإ  مھریغ 
ىلإ يدؤیس  ةدحاو  ةرمل  ًاناجم  ضوعبلا  تاكبش  عيزوت 
يف ةكبشلا  تحت  نوماني  نيذلا  لافطألا  ةبسن  يف  ةدايز 
اذھو  ، ةئاملا يف  ىلإ 52  ةئاملا  يف  نم 47  يلاتلا  لیجلا 
تحت ماني  فوس  مداقلا  لیجلا  نأ  ًایئاھن  نمضي  نل  رمألا 

. ايرالملا ىلع  ءاضقلل  يفكي  ام ال  وھو   . ضوعبلا تاكبش 
ةبوعصلا وھ  امبر  بلطلا  يف  صقنلا  هدكؤي  ام  نإ 

، ةحصلا ةلكشم  اھیلع  يوطنت  يتلا  ةیساسألا 
اھنكل  ، ةدوجوم رقفلا  خف  نم  جورخلل  ةمزاللا  ملالسلاف 

نأ ودبي  الو   ، بسانملا ناكملا  يف  اًمئاد  تسیل 
نوديري ىتح  وأ  اھیلع  دوعصلا  ةیفیك  نوفرعي  صاخشألا 

. دوعصلا

لضفأ ةحص  يف  ةبغرلا 
وأ لاملا  نم  ریثكلاب  ةیحضتلا  يف  نوبغري  ال  مھنأل 

تاكبشو فیظنلا  ءاملا  ىلع  لوصحلا  لیبس  يف  تقولا 
ناديدلل ةدراطلا  بوبحلا   ، رمألا كلذ  لجأ  نم  وأ   ، ضوعبلا

ةیحص دئاوف  نم  ءایشألا  هذھل  ام  مغرب   ، ززعملا قیقدلا  وأ 



نإ ؟  مھتحصب نوھبأي  ءارقفلا ال  نأ  ينعي  كلذ  لھف   ، ةلئاھ
اذإ امع  اولئس  امدنعف   . ةلدألا هیلإ  ریشت  ام  وھ  سكعلا 

بيرقلا يضاملا  يف  رھش  ىدم  ىلع  اورعش  دق  اوناك 
عبر ءاھز  باجأ   ،« بارطضالا وأ  رتوتلا  وأ  قلقلا   » بـ

قطانملاو روبيادوأ  يف  ةیفيرلا  قطانملا  يف  ءارقفلا 
قوفي لدعم  اذھو   (75). معن ایقيرفأ بـ  بونج  يف  ةيرضحلا 
تناك دقل   . ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  هارن  ام  ریثكب 
ببسلا يھ  مھبراقأ  وأ  صاخشألا  ءالؤھل  ةیحصلا  ةلاحلا 
ةئاملا يف  نوضمي 44   ) طوغضلا هذھ  ءارو  اًراركت  رثكألا 
ينامثلا لودلا  نم  ریثك  يفو  روبيادوأ .) يف  مھتاقوأ  نم 

نم ًالوقعم  اًردق  ءارقفلا  قفنأ   ، اھتانایب انيدل  يتلا  ةرشع 
هقفنت ام  طسوتم  غلبيو   . ةیحصلا ةياعرلا  ىلع  مھلاومأ 
اھتینازیم نم  ةئاملا  يف  يلاوح 5  ةمدعملا  ةرسألا 

، دنھلا يف  ةیفيرلا  قطانملا  يف  ةحصلا  ىلع  ةيرھشلا 
يف ةئاملا  يف  ىلإ 4  نیب 3  ام  ةبسنلا  هذھ  حوارتت  امیف 
رثكأ دجوي   ، لودلا مظعم  يفو   . اوجاراكینو امنبو  ناتسكاب 
ىلع ةدحاو  ةرم  ًایحص  اًسرامم  دصق  رسألا  ددع  عبر  نم 
غلابم اضيأ  ءارقفلا  قفنيو   . يضاملا رھشلا  لالخ  لقألا 
رسألا نیب  نمف   ، ةیحصلا رومألا  ىلع  لاملا  نم  ةریبك 
ةئاملا يف  قافنإ 8  يلامجإ  غلب   ، روبيادوأ يف  ةریقفلا 

288  ) ةیبور نم 5000  رثكأ  ةحصلا  ىلع  رسألا  هذھ  نم 
رھشلا يف  ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  اًرالود 
ةرسألل ةيرھشلا  ةینازیملا  فاعضأ  ةرشع  وھو   ، قباسلا
ةبسن لثمت  يتلا  رسألا (  ضعب  قفنت  امیف   ، ةيداعلا

نم اًفعض  يلاوح 26  اًقافنإ )  ىلعألا  ةئاملاب  دحاولا 
نوھَجاوي امدنعو   . درفلل ةيرھشلا  ةینازیملا  طسوتم 
ضفخل ةریقفلا  رسألا  لیمت   ، ةریطخ ةیحص  ةلكشمب 
تلعف املثم  ضارتقالا  وأ  لوصأ  نم  اھيدل  ام  عیبو  اھقافنإ 
ةدئاف راعسأب  ضارتقالا  نوكي  ام  ابلاغو   ،« تاتبمإ ویبإ  »



اھانیقتلا ةثلاث  ةرسأ  لك  نإف   ، روبيادوأ يفو  اًدج .  ةیلاع 
ةیبلت هیلع  لوصحلا  مت  ضرق  دادسب  ًایلاح  موقت  تناك 
كلت نم  ریبك  ءزج  يتأيو   . ةیحصلا ةياعرلا  تابلطتمل 

، اًدج  ةیلاع  ةدئاف  راعسأب  لاملا  يضرقم  ربع  ضورقلا 
يأ 42  ) ًايرھش ةئاملا  يف  يسایقلا 3  ةدئافلا  رعس  غلبيو 

 (. ًايونس ةئاملا  يف 

ةرَدھُم ٌلاومأ 
ءارقفلا قفني  مك  يھ  تسیل  ةیضقلا  نإف  هیلع  ءانبو 

، لاومألا هذھ  نوقفني  ءيش  يأ  ىلع  امنإو   ، ةحصلا ىلع 
نم ًالدب  ةفلكتلا  ةظھاب  تاجالع  ىلإ  بھذت  ام  ًابلاغ  يتلا 

. ةصیخرلا ةفلكتلا  تاذ  ةياقولا  لبس  وحن  هَجوُت  نأ 
لودلا نم  ریثك  أجلي   ، ةفلك لقأ  ةیحصلا  ةياعرلا  لعجلو 
نامضل كلذو  يحصلا  رجحلا  ماظن  ءاشنإ  ىلإ  ةیمانلا 
ةیساسألا ةیجالعلا  تامدخلا  ىلع  ءارقفلا  لوصح 

. مھلزانم نم  برقلابو  ةیناجم ) ًابلاغو   ) ةدیھز ةفلكتب 
نأ الإ   ، بیبط ةیحصلا  زكارملا  برقأ  يف  دجوي  نل  ةداعو 

تالاحلا جالع  ىلع  ابَّردم  نوكیس  هب  دوجوملا  صخشلا 
لاسرإ متي  يتلا   ، ةریطخلا تالاحلا  فاشتكاو  ةطیسبلا 

. ةیحصلا ةياعرلا  نم  ىلعألا  ىوتسملا  ىلإ  اھباحصأ 
ببسب ةديدش  طوغض  لود  يف  ماظنلا  اذھ  ّضرعتيو 

، ىرخأ ةریثك  لود  يف  هنأ  الإ   ، ةيرشبلا رداوكلا  صقن 
. ةيرشبلا رداوكلا  رفوتتو  قفارملا  دجوت   ، ًالثم  دنھلاك 

تاذو ةیئان  ةقطنم  يھو   ، روبيادوأ ةقطنم  يف  ىتحو 
لیم ةفاسمل  ریسلل  ةرسألا  جاتحت   ، رثانتم يناكس  دوجو 
ةضرمم مضي  ًايوناث  ًایحص  اًزكرم  دجت  ىتح  لیملا  فصنو 

نأ ىلإ  ریشت  تانایب  انعمج  دقف  كلذ  عمو  اننأ  الإ   . ةبَّردم
نوفاعي ام  ًابلاغ  ءارقفلاف   . ةیلعافلل رقتفي  ماظنلا  اذھ 

نأ نیبت  دقو   . يناجملا ةماعلا  ةیحصلا  ةياعرلا  ماظن 



ددرتي عقدم  رقف  تحت  حزرت  ةرسأ  نمض  يداعلا  صخشلا 
لك ةدحاو  ةرم  ةیحصلا  ةياعرلل  ةدوزملا  ةھجلا  ىلع 
اھعبر نم  لقأ  نإف   ، تارايزلا هذھ  يلامجإ  نمو   . نيرھش
هذھ فصن  ىلع  ديزي  ام  امأ   (76). ًایموكح ًایحص  اًزكرم  دصقي 

. ةصاخلا ةیحصلا  ةياعرلا  زكارم  دصقي  ناك  دقف  تارايزلا 
نیجلاعملا ىلإ  هجوتت  تناكف  تارايزلا  ةیقب  امأ 

درط لوح  اًساسأ  مھتامدخ  روحمتت  نيذلا  نیيدیلقتلا 
. ةريرشلا حاورألا 

تاذ هجوتلا  نوراتخي  روبيادوأ  يف  ءارقفلا  نأ  ودبيو 
امیسالو  ، ةياقولا نم  ًالدب  جالعلا  وھو  ةفَعاضملا  ةفلكتلا 
تاضرمملا نم  الدب  صاخلا  عاطقلا  ءابطأ  ىدل  جالعلا 

نكميو  . اناجم ةموكحلا  مھرفوت  نيذلا  ءابطألاو  تابردملا 
رثكأ صاخلا  عاطقلا  ءابطألا  ناك  لاح  يف  كلذ  مھفُي  نأ 
سیلو  . لاحلا يھ  هذھ  نأ  ودبي  ال  هنأ  الإ   ، ًالیھأتو ةءافك 
نمم ًالیلق  رثكأ  وأ  نییصوصخلا  ءابطألا  فصن  ىوس  كانھ 
ریغ تاجردلا  اذھ  لمشيو   ) ةیعماج ةیملع  ةجرد  مھيدل 

(BAMS  ) ةيدیلقتلا ةیبطلا  مولعلا  سويرولاكب  لثم  ةيداعلا 
لمحي امیف ال   ،(BUMS  ) ينانویلا بطلا  مولع  سويرولاكبو 
ىلإ رظنن  امدنعو   . قالطإلا ىلع  ةیعماج  ةجرد  يأ  مھثلث 
يف مھو  بیبطلا » نودعاسي   » نيذلا صاخشألا 

ةروصلا نإف   ، اًضيأ ىضرملا  صحفب  نوموقي  مھمظعم 
ال صاخشألا  ءالؤھ  يثلث  نإ  ذإ  ؛  ةماتق دشأ  حبصت 
(77). قالطإلا ىلع  بطلا  يف  ةیمسر  تالھؤم  يأ  نولمحي 

ءابطألا ءالؤھ  ىلإ  ةیلحملا  ةغللا  يف  راشي  ام  ةداعو 
نأ ىلإ  اًرظن  كلذو  نییلاغنب » ءابطأ   » مساب نیلھؤملا  ریغ 
تناك دنھلا  يف  تئشنأ  يتلا  بطلا  تایلك  ىلوأ  ىدحإ 
لامش ربع  ءابطألا  ءالؤھ  رشتنا  دقو   ، لاغنبلا ةقطنم  يف 

اذھ لصاوت  دقو   . بطلا ةسراممل  نكامأ  نع  اًثحب  دنھلا 
سیلو ىرقلا  ىلع  نودفاوتي  صاخشألا  لازام  ذإ   ، دیلقتلا



ةيودألا نم  اًعاونأ  يوحت  ةبیقحو  بیبط  ةعامس  الإ  مھعم 
ءابطأ مھرابتعاب  مھسفنأ  نومدقيو  اھیلع  فراعتملا 

دقو وأ ال.  لاغنبلا  نم  اوناك  اذإ  امع  رظنلا  ضغب   ، نییلاغنب
فیك انل  حضوأ  يذلا  صاخشألا  ءالؤھ  دحأ  عم  انثدحت 
ملو ةيوناثلا  ةسردملا  نم  تجرخت   : » ًابیبط حبصأ 
مدقأ نأ  تررق  ذئدنعو   ، ةفیظو ىلع  لوصحلا  عطتسأ 
هتداھش زربأو  ةياغلل  انعم  فطلت  دقو  « . بیبطك يسفن 
تناك اھلمحي  يتلا  هتالھؤم  نأ  اھنم  نیبت  يتلا  ةيوناثلا 
يتلا ةميدقلا  ةيدنھلا  ةغللاو  سفنلا  ملعو  ایفارغجلا  يف 
سیل نییلاغنبلا  ءابطألا  دوجو  نكل   . ةیتيركسنسلاب فرعت 
تفشك ذإ   ، بسحف ةیفيرلا  قطانملا  ىلع  اًروصقم 

نأ 34 يھلد  يف  ةميدقلا  ءایحألا  ىلع  تيرجأ  ةسارد 
ةجرد نولمحي  اوناك  كانھ  ءابطألا  نم  طقف  ةئاملا  يف 

(78). ةیمسر ةیبط 
ةیبط ةجرد  لمح  مدع  نأ  ةرورضلاب  سیل   ، عبطلاب
ًادیج اوملعت  امبر  ءابطألا  ءالؤھف   ، ةیلھألا مدع  عم  فدارتي 
ىلإ ةیقبلا  نولیحيو  ةطیسبلا  تالاحلا  نوجلاعي  فیك 
رخآ يلاغنب  بیبط  عم  انیقتلا  دقو   . يقیقح ىفشتسم 
هنأب رقأ  امدنع  اًدج  ًاحضاو  ناكو  لاغنبلا ) نم  العف  ناكو  )

لوماتیسارابلا ءاود  ضيرملل  مدقي  ناك  ذإ   ، هدودح فرعي 
تاداضملا ضعب  امبرو   ، ايرالملا تاداضمو  لونیلیت ) لثم  )

لثمل بیجتسي  امبر  ضرملا  نأ  هل  ودبي  امدنع  ةيویحلا 
ناكف  ، ةبعص ضيرملا  ةلاح  نأ  ادب  اذإ  امأ   . جالعلا اذھ 
ىلإ وأ  ةیلوألا  ةیحصلا  ةياعرلا  زكرم  ىلإ  ىضرملا  لیحي 

. صاخ ىفشتسم 
تاذلا كاردإ  نم  عونلا  كلذ  نإف  ظحلا  ءوسلو  هنأ  الإ 

، يھلد نم  ةيرضحلا  قطانملا  يفو   . عیمجلل ًالماش  سیل 
امھو  ،« رماھ فیج  و« ساد » ونشیج   » نم لك  أدب 

ام فاشتكا  ىلع  لمعلا   ، يلودلا كنبلا  يف  نايداصتقا 



عیمج مضت  ةنیعب  آدب  دقو   (79). العف ءابطألا  هفرعي  يذلا 
وأ صاخلا  وأ  ماعلا  عاطقلا  نم  اوناك  ءاوس   ) ءابطألا فایطأ 

ةسمخ مھنم  لكل  امدقو  نیلھؤم ) ریغ  وأ  نیلھؤم  اوناك 
لیبس ىلعف   . ةیحص رومأب  قلعتت  ةریصق  تاعوضوم 
نم وكشيو  ضيرم  هنأ  ضرتفي  لفط  لصو   ، لاثملا

ضرتفملا يبطلا  ءارجإلا  نإف  ةلاحلا  هذھ  يفو   ، لاھسإلا
لدتسیل ةیفاك  ةلئسأ  الوأ  هجوي  نأ  وھ  بیبطلل  ةبسنلاب 

يف لاع  عافترا  نم  يناعي  لفطلا  ناك  اذإ  امع  اھلالخ  نم 
اذھف  ، يفنلاب ةباجإلا  تناك  اذإو   ، ءيقلا وأ  ةرارحلا  ةجرد 

ام وھو   ، ریطخ ضرمب  ةباصإلا  ةیلامتحا  داعبتسا  ينعي 
عوضوم يفو   . يومفلا ءاورإلا  لولحم  هل  فصي  نأ  ينعي 
جاعترا ةرھاظ  ضارعأ  اھيدلو  لماح  ةأرما  تلصو   ، رخآ

ىلع ارطخ  لثمت  ةیحص  ةلاح  يھو   ، لمحلا ممست ) )
. ىفشتسملل ةلجاعلا  ةلاحإلا  يعدتستو  مألا  ةایح 

ضيرملل اھنوھجوي  يتلا  مھتلئسأو  ءابطألا  تاباجإ  تناكو 
نيوكتل كلذو  ةیلاثملا »  » تاباجإلاو ةلئسألا  عم  نراقت 
ةءافكلا طسوتم  نأ  نیبت  دقو   . بیبط لك  ةءافك  نع  رشؤم 
ءابطألا لضفأ  ىتحو  لب   . ضافخنالا ديدش  ةنیعلا  يف 

لقأ اولأس  بیبط ) ةئاملا  نیب  ًابیبط  نيرشع  لضفأ  مھو  )
امأ  ، اھولأسي نأ  مھل  يغبني  ناك  يتلا  ةلئسألا  فصن  نم 
ملف ةئاملا ) نیب  ًابیبط  نيرشع  أوسأ  مھو   ) ءابطألا أوسأ 
نإف  ، كلذ قوفو   . ةلئسألا كلت  سدس  ىوس  اولأسي 
لمعب نوصوي  اوناك  ءابطألا  ءالؤھ  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا 

نم ةنجل  مییقت  ىلع  ءانب   ، لاوحألا بلغأ  يف  تناك  ءایشأ 
عفنلا سیلو  ررضلاو  ىذألا  بلجتس   ، ءابطألا ءاربخلا 

نیلھؤملا ریغ  نیصاخلا  ءابطألا  نأ  نیبت  دقو   . ةدئافلاو
نم مھنم  ناك  نيذلا  ءالؤھ  امیسالو   ، عزانم الب  أوسألا  مھ 
اوناكف ءابطألا  لضفأ  امأ   . ةریقفلا قطانملا  يف  لمعي 
نوماعلا ءابطألا  لح  امیف   ، نیلھؤملا نیصاخلا  ءابطألا 



. كئلوأو ءالؤھ  نیب  ىطسو  ةقطنم  يف 
لام دقف  ءاطخألا : يف  حضاو  طمن  اًضيأ  كانھ  ناك 

مھصیخشت ىدل  ةیضرملا  ةلاحلا  نم  نيوھتلل  ءابطألا 
ةیحصلا انتسارد  يفو   . ءاودلا فصو  يف  طارفإلا  كلذكو 

يف 66 ةنقح  يطعُأ  ضيرملا  نأ  اندجو   ، روبيادوأ يف 
امیف ةصاخلا  تادایعلا  ىلإ  تارايزلا  نم  ةئاملا  يف 
الو  . تارايزلا هذھ  نم  ةئاملا  يف  يف 12  ةرطق  يطعأ 
هذھ نم  ةئاملا  يف  يف 3  الإ  ةیبط  تارابتخا  ءارجإ  متي 
وأ ديورتسلاو  ةيویحلا  تاداضملا  ءابطألا  فصيو   . تارايزلا

يدیلقتلا لكشلا  امھرابتعاب  نقحلا  ربع  اعم  امھیلك 
(80). ءيقلاو ىمحلاو  لاھسإلا  تالاح  نم  جالعلل 

، بسحو تالاحلا  مظعم  يف  يرورض  ریغ  اذھ  ربتعي  الو 
ةلكشم كانھ   ، ًالوأ  . رطاخم ىلع  اًضيأ  يوطني  امنإو 
ضعب ناكو  ؛  نقحلا يف  ةمدختسملا  ربإلا  میقعت 

عقت ةریغص  ةيرق  يف  ةیئادتبا  ةسردم  نوريدي  انئاقدصأ 
هل فرعت  ال  بیبط  اھب  ناكو   ، يھلد فراشم  ىلع 
ناك هتدایع  جراخو   . ةعساو ةربخ  كلتمي  هنأ  ّالإ  تالھؤم 
هایم روبنص  كانھو   ، ءاملاب امئاد  ئلتمي  ریبك  لیمرب  دجوي 

، هتدایعل ضيرم  لك  ةرداغم  دعب  بیبطلا  ناكو   . هب لصتم 
لیمربلا دجوي  ثیح  هتدایع  جراخ  ىلإ  هرودب  جرخي 

ءامب ةنقحلا  لسغب  موقي  وھو  هیلإ  راظنألا  تفلل  ىعسيو 
ةراشإلل ةصاخلا  هتقيرط  يھ  كلت  تناك  دقل   . لیمربلا نم 

لقن يف  ببست  دق  ناك  نإ  يردن  ال   . هرذحو هصرح  ىلإ 
يف ءابطألا  نكل   ، هتنقح لالخ  نم  دحأ  يأل  ىودعلا 
باصأ هنیعب  بیبط  ةصق  مھنیب  امیف  نولوادتي  روبيادوأ 

ب»  » سوریف يئابولا  دبكلا  باھتلا  ضرمب  اھتمرب  ةيرق 
. اھسفن ةمقعملا  ریغ  ةنقحلل  رركتملا  همادختساب 

نم ةيویحلا  تاداضملا  ةيودأ  مادختسا  ةءاسإ  ديزتو 
ىدل ءاودلل  ةمواقم  ةيریتكب  تالالس  روھظ  ةیلامتحا 



جالعلا جمانرب  ناك  اذإ  ًاالعف  كلذ  حصيو   (81). ضيرملا
ریثكلا نأو  امیسال   ، داتعملا ماظنلا  نم  رصقأ  هب  ىصوملا 

. مھاضرم لاومأ  ریفوت  ىلع  اوداتعا  دق  ءابطألا  ءالؤھ  نم 
يف ًاعافترا  يمانلا  ملاعلا  ءاحنأ  يف  دھشن  اننإف  كلذلو 
وحن ىلعو   . ةيویحلا تاداضملل  ايریتكبلا  ةمواقم  تالدعم 

ضيرملا مازتلا  مدعو  ةحیحصلا  ریغ  ةعرجلا  نإف   ، هباشم
لیفط نم  تالالس  روھظ  نارسفي  امنإ  تامیلعتلاب  ریقفلا 

نم ديدعلا  يف  اھیلع  فراعتملا  ةيودألل  ةمواقم  ايرالملا 
نكمي ةثراك  ىلع  يوطني  رمأ  وھو   ، ةیقيرفألا ةراقلا  لود 
ةيودأ ةلاح  يف  امأو   (82). ةماعلا ةحصلاب  لحت  نأ 

يف طارفإلا  نع  مجانلا  ررضلا  نإف   ، زديورتسالا
زھان ثحاب  يأل  نكميو   . اًتیمم نوكي  نأ  نكمي  اھلامعتسا 
ةسارد يف  اوكراش  نمم  رثكأ  وأ  هرمع  نم  نیعبرألا 
هتباتنا ًالاثم  رضحتسي  نأ  دنھلا  لثم  لود  يف  ءارقفلا 

ربكأ هنظي  ناك  اًصخش  نأ  فشتكا  امدنع  ةشھدلا  هلالخ 
رغصأ هنأ  هل  نیبت  دق  ةقیقحلا  يف  وھ  امم  ریثكب  اًنس 
ىلإ يدؤت  دق  يتلا  بابسألا  نم  ریثكلا  كانھو   . ریثكب

مادختسا وھ  اھدحأ  نأ  كش  الو   ، ةركبملا ةخوخیشلا 
صاخشألا لعج  دنع  هریثأت  فقوتي  ال  يذلا  زديورتسالا 

امنإو  ، رمألا عقاو  يف  هیلع  مھ  امم  انس  ربكأ  نودبي 
ءاودلل رشابملا  ریثأتلا  نألو  هنأ  الإ   . مھتافوب اًضيأ  لجعي 

نأ نود   ، عيرس نسحتب  رعشي  ضيرملا  لعجي  نأ  وھ 
دوعي ضرملا  نإف   ، اًقحال ثدحي  نأ  نكمي  امب  دحأ  هربخي 

. اًرورسم اًحرف  هتیب  ىلإ 
لئاسو ًانایحأ  ءارقفلا  ضفري  اذامل  ؟  انھ ثدحي  يذلا  ام 
يھو اھتیلعاف –  مغر  ةفلكملا  ریغ  ةیحصلا  ةياقولا 
يف تفال  نسحت  ثادحإل  لھسألاو  صخرألا  ةقيرطلا 
ىلع ةریثك  ًالاومأ  نوقفني  كلذ  نم  ًالدبو  سانلا - ةحص 

؟ ًایلعف اررض  مھب  قحلت  دقو  لب   ، مھدیفت نل  ءایشأ 



؟ كلذ ىلع  تاموكحلا  مول  نكمي  لھ 
نم اًریثك  نأ  وھ  لاؤسلا  اذھ  نع  باوجلا  نم  اًءزج  نإ 
مازتلا لالخ  نم  ققحتت  ةدیھزلا  ةفلكتلا  تاذ  دئاوفلا 

يھ تاموكحلا  نوكت  نأ  ةداعلا  ترج  دقو   ، ةياقولا لبس 
يھ ةلكشملا  نكل   . ةياقولا لاجم  يف  يسیئرلا  بعاللا 
نم لعجي  يذلا  صاخلا  اھبولسأ  اھيدل  تاموكحلا  كلت  نأ 

عافتراف  . يغبني امم  ریثكب  ةلوھس  لقأ  ةلھسلا  ءایشألا 
عاطق يفظوم  ىدل  ةیندتملا  ةیعفادلاو  بایغلا  تالدعم 
رذعت ءارو  نیببس  دیكأت  لكب  نالثمي  يموكحلا  ةحصلا 

. اھیبلاطل ةیئاقولا  ةياعرلا  لئاسو  لاصيإ 
امدنع ةقلغم  ةیموكحلا  ةیحصلا  زكارملا  نوكت  ام  ًابلاغو 
حتفت نأ  ضرتفي  دنھلا  يفو   . ةحوتفم نوكت  نأ  ضرتفُي 

عوبسألا يف  مايأ  ةتسل  اھباوبأ  ةیلحملا  ةیحصلا  زكارملا 
ام ةرايزب  انمق  امدنع  اننأ  الإ   . مویلا يف  تاعاس  تسو 
يفو عوبسألا  يف  ةرم  يحص  قفرم  ىلع 100  ديزي 
ماع ىدم  ىلع  لمعلا  تاعاس  لالخ  ةیئاوشع  تاتیقوت 
ةئاملا يف  يف 56  ةقلغم  اھاندجو   ، روبيادوأ يف  لماك 
تالاحلا هذھ  نم  ةئاملا  يف  يفو 12   . تارايزلا هذھ  نم 

يف ماھملا  ضعب  يدؤت  تناك  ةضرمملا  نأل  كلذ  ناك 
تناكف  ، ةیقبتملا تارملا  يف  امأ   . زكرملا نم  بيرق  ناكم 
نكامأ يف  بایغلا  نم  لدعملا  اذھ  هباشتيو   . ةبیغتم
يلودلا كنبلا  ىرجأ  يماع 2002 – 2003،  يفو   . ىرخأ
روداوكإلاو شيدالجنب  يف  بایغلا  لوح  ةیملاع  ةسارد 

طسوتم نأ  دجُوو   ، ادنغوأو وریبو  ایسینودنأو  دنھلاو 
ءابطألا  ) يحصلا عاطقلا  يف  نیلماعلا  ىدل  بایغلا  لدعم 
دنھلا يف  لدعملا  كلذ  غلب   ) ةئاملا يف   35 نیضرمملاو )

تابایغلا ال هذھ  نأ  اندجو  روبيادوأ  يفو   (83) (. ةئاملا يف   43
ةبوعص رثكأ  رمألا  لعجي  ام  وھو   ، ًاضيأ  اھب  ؤبنتلا  نكمي 



. زكارملا هذھ  ىلع  نودمتعي  اوناك  لاح  يف  ءارقفلا  ىدل 
نوكي نأ  ضيرملل  نمضتف  ةصاخلا  ةیحصلا  قفارملا  امأ 
ىلع لصحي  نلف   ، اًرضاح نكي  مل  اذإف   . اًدوجوم بیبطلا 

يموكحلا فظوملا  كلذ  ىلع  لصحیس  امیف   ، هبتار
. بیغتملا

وضرممو ءابطأ  نوكي  امدنع  ىتحف   ، كلذ قوفو 
نوجلاعي ال  مھنإف   ، مھلمع ناكم  يف  نيدوجوم  ةموكحلا 
ةعومجم عم  لمعلا  هل  قبس  هنألو   . يغبني امك  مھاضرم 

، ةیجذومنلا ةلئسألا  نع  اوباجأ  نيذلا  مھسفنأ  ءابطألا 
« رماھو ساد  لـ» يثحبلا  قيرفلا  ءاضعأ  دحأ  سلج  دقف 

ناكو  . لماك موي  ةدمل  يحصلا  عاطقلا  يف  لماع  لك  عم 
ضيرم لك  اھب  ماق  يتلا  ةرايزلا  لیصافت  لجسي  ثحابلا 

لوح بیبطلا  اھلأس  يتلا  ةلئسألا  ددع  كلذ  يف  امب 
اھارجأ يتلا  تاصوحفلاو  ةیحصلا  ةلكشملا  خيرات 

امیف و( تیطعأ  وأ  هل  تفصُو  يتلا  ةيودألاو  ضيرملا 
. اھلمحت يتلا  ةفلكتلا  صاخلا ) يحصلا  عاطقلا  صخي 
لالخ نم  اھانصلختسا  يتلا  ةماعلا  ةروصلا  تناك  دقل 
تناك ءاوس   ، دنھلا يف  ةیحصلا  ةياعرلا  لوح  مھثحب 
فصيو  . ةعزفم ةروص   ، صاخلا وأ  يموكحلا  عاطقلل 
لعافتلا ةدعاق 3-3-3 : لالخ  نم  كلذ  رماھو » ساد   » قيرف
ةمدخلا مدقم  امأ  ؛  قئاقد ثالثل  رمتسي  طسوتملا 
ضعبب موقي  ًانایحأو   ، ةلئسأ ةثالث  لأسیف  ةیحصلا 

ام ًابلاغ   ) ةيودأ ةثالث  ىقلتیف  ضيرملا  امأ   . تاصوحفلا
نأ نم  ًالدب  ةرشابم  ةيودألا  ةیحصلا  ةمدخلا  دوزم  فرصي 

ىضرملا ةلاحإ  متي  نأ  ردنيو  ةبیبط .) تافصو  بتكي 
الو )؛  ةئاملا يف  ةلاحإلا 7  ةبسن  غلبت   ) ىفشتسملل
ددع فصن  يلاوح  يف  الإ  تامیلعت  ىلع  ىضرملا  لصحي 
صخي امیف  داشرإلا  ءابطألا  ثلث  الإ  مدقي  الو  تارايزلا 

هذھ نإف   ، يفكي امب  اًئیس  سیل  رمألا  نأكو   . ةعباتملا



عاطقلا يف  اھنع  ماعلا  عاطقلا  يف  أوسأ  نوكت  ءایشألا 
عاطقلا يف  ةیحصلا  ةمدخلا  ىلع  نومئاقلاف   . صاخلا

يف ضيرم  لكل  نیتقیقد  يلاوح  نوصصخي  ماعلا 
مظعم يفو   ، اًددع لقأ  ةلئسأ  نولأسيو   ، طسوتملا
نولأسي ام  ًابلاغو   . اًقلطم ضيرملا  نوسملي  ال  تالاحلا 

ىلع ءانب  هنوجلاعي  مث   ، هتلاحل هصیخشت  نع  ضيرملا 
ديدعلا يف  ةھباشم  جئاتن  تدجُو  دقو   . صیخشتلا كلذ 

(84). لودلا نم 
سانلا نإ  ؛  ًایبسن  ةطیسب  ةباجإلا  نوكت  امبر  نذإ 

ال هنأل  ماعلا  عاطقلا  يف  ةیحصلا  ةياعرلا  ماظن  نوبنجتي 
ءارو ببسلا  اًضيأ  حضوي  نأ  كلذل  نكميو   . ةیلعافب لمعي 

اھميدقت متي  يتلا  تامدخلا  نم  ةدافتسالا  تالدعم  فعض 
لبق ام  تاصوحفو  میعطتلا  لثم   ، يموكحلا ماظنلا  ربع 

. لماوحلا تاھمألل  ةدالولا 
تاكبشف  . اھلك ةصقلا  يھ  تسیل  هذھ  نأ  ملعن  اننكل 

لاحلا كلذكو   ، ةموكحلا لبق  نم  ًايرصح  عزوت  ضوعبلا ال 
تاضرمم رضحت  امدنع  ىتحو   . هایملا ةیقنت  رولك  عم 
ىضرملا ددع  نإف   ، نھلمع ناكم  ىلإ  يموكحلا  عاطقلا 

ةتس تغلب  ةرتف  لالخف   . عفتري نھتامدخ ال  نوبلطي  نيذلا 
ةمظنم يھو  ريدنام » افیس   » ةمظنم تحجن  ًابيرقت  رھشأ 
ضفخ يحلا  تاطلس  عم  نواعتلاب   ، ةیلحم ةیموكح  ریغ 
دوجو ةیلامتحا  تعفتراو  يوق –  لكشب  بایغلا  تالدعم 
ةئاملا يف  نم 40  يحصلا  زكرملا  يف  صخش 

مل كلذ  نكلو   . ةئاملا يف  نم 60  رثكأ  ىلإ  ةموؤشملا 
ىلع نوددرتي  نيذلا  ىضرملا  دادعأ  يف  لكش  يأب  رثؤي 

(85). ةیحصلا قفارملا 
تماقأ  ،« ريدنام افیس   » ةمظنمل ىرخأ  ةردابم  يفو 

يف میعطتلل  ًايرھش  اًمیخم  ةیموكحلا  ریغ  ةمظنملا 
ةمظنملا نم  لعف  درك  كلذ  ءاجو   . اھسفن ىرقلا  ةعومجم 



ذإ ؛  ةقطنملا يف  ةدشب  ةیندتملا  میعطتلا  تالدعم  ءازإ 
تامیعطتلا ةعومجم  اوقلت  نيذلا  لافطألا  ةبسن  تناك 

ةیملاعلا ةحصلا  ةمظنم  اھددحت  ام  بسحب   ) ةیساسألا
لخدت لبق  ةئاملا  يف  نع 5  لقت  فیسینویلا ) ةمظنمو 
اًعامجإ كانھ  نأل  اًرظنو   . ةیموكحلا ریغ  ةمظنملا  هذھ 

نأ ردقي   ) ةایحلا ذقني  میعطتلا  نأ  ىلع  ةياغلل  اًعساو 
نم ًايونس  نوتومي  صخش  نیيالم  ىلإ 3  نیب 2  ام  كانھ 

هتفلكت نأ  ىلعو  میعطتلاب ) اھنم  ةياقولا  نكمي  ضارمأ 
كلذ نأ  ودبیف   ،  ( ًاناجم وھف  نیيورقلل  ةبسنلابو   ) ةدیھز
ىلع دقتعُيو   . ةرسأ بر  لك  ىدل  ةيولوألا  وھ  نوكیس 
ىزعت امنإ  ةضفخنملا  میعطتلا  تالدعم  نأ  عساو  قاطن 
فوس تاھمألاف   ، نھلمع نع  تاضرمملا  بایغ  ىلإ 
نلمحي نھو  نھمادقأ  ىلع  اًریس  باھذلا  نم  نمأسي 

. ةلوؤسملا ةضرمملا  ندجي  امدنع ال  اًریغص 
يف ريدنام » افیس   » ةمظنم تررق   ، ةلكشملا هذھ  لحلو 
نلعي ناك  يتلا   ، ةصاخلا اھتامیخم  میقت  نأ  ماعلا 2003، 

لك نم  هسفن  مویلا  يف  ماقتو  عساو  قاطن  ىلع  اھنع 
قیقد ماظتناب  دقعُت  تناك  دقف   ، انتانایب ریشت  امكو   ، رھش

يف ةدايزلا  ضعب  ثودح  ىلإ  كلذ  ىدأ  دقو   . ةياغلل
، میخملا اھب  میقأ  يتلا  ىرقلا  يفف  ؛  میعطتلا تالدعم 

ةعرج طسوتملا  يف  لافطألا  نم  ةئاملا  يف  ىقلت 77 
جمانرب لامكإ  يھ  تناك  ةلكشملا  نأ  الإ   ، ةدحاو
لماكلا میعطتلا  تالدعم  تداز   ، ةماع ةفصبو   . میعطتلا

نم 6 ةطباضلا  ةبرجتلا  لثمت  يتلا  ىرقلا  ةعومجم  يف 
اھب میقأ  يتلا  ىرقلا  يف  ةئاملا  يف  ىلإ 17  ةئاملا  يف 
ریفوتو  ، ةیلاعلا ةدوجلا  لظ  يف  ىتح  نكلو   . میخملا

ىتح لصت  تحبصأ  نأ  دعبو   ، ًاناجم میعطتلا  تامدخ 
لافطأ ةینامث  كانھ  لظ  دقف   ، رومألا ءایلوأ  لزانم  باوبأ 
. ًالماك میعطتلا  جمانرب  اوقلتي  مل  ةرشع  لك  نیب  نم 



نأ اھدافم  ةیلامتحاب  لبقن  نأ  انیلع  نإف  كلذ  ىلع  ءانبو 
، ةیموكحلا ةیحصلا  ةياعرلا  زكارم  اودصقي  مل  اذإ  سانلا 
ىلع ماتلا  مھصرح  مدع  ىلإ  ًایئزج  دوعي  كلذ  نإف 
نمو  ، زكارملا هذھ  اھمدقت  يتلا  تامدخلا  نم  ةدافتسالا 
ةياعرلا نم  اًریثك  ءارقفلا  بلطي  نذإ  اذامل   . میعطتلا اھنیب 
ةالابماللا نم  ردقلا  اذھ  نورھظي  مث   ،( ةئیسلا  ) ةیحصلا

دئاوفلا لك  ءازإ  معأ  لكشبو   ، ةیئاقولا تامدخلا  هذھ  ءازإ 
؟ مھلجأ نم  بطلا  اھركتبا  يتلا  ةصیخرلاو  ةعئارلا 

ةیحصلا ةياعرلا  تامدخ  ىلع  بلطلا  مھف 

؟ اھاودج مدع  ينعت  ةمدخلا  ةیناجم  لھ 
ةصیخر ةیئاقولا  تاینقتلا  ىلع  نولبقُي  سانلا ال  ناك  اذإ 

نوكي نأ  نكمي  لھف   ، ةیحصلا مھعاضوأ  نیسحتل  ةفلكتلا 
؟ كلذ ءارو  ببسلا  وھ  تاینقتلا  هذھ  صخر 

. رمألا هیلع  ودبي  دق  املثم  اًدعبتسم  سیل  ریسفتلا  اذھو 
نأ ىلإ  ریشت  يداصتقالا  ریفوتلا  ئدابم  طسبأ  نإ 
نأ يغبني  ال   ،« ةقراغ  » حبصت وأ  عفدُت  امدنع   ، ةفلكتلا

نيریثك كانھ  نكل  مادختسالا ،  يف  ریثأت  ىندأ  اھل  نوكي 
ریفوتلا نإف   ، ًابلاغ لاحلا  وھ  امكو  هنأ  نومعزي  نمم 
ةقیقح يفو   . ئطاخ وحن  ىلع  كلذ  مھفي  يداصتقالا 

ذإ  – ةقراغلا » ةفلكتلل  ًایسفن   » اًریثأت كانھ  نإف   ، رمألا
اوعفد يذلا  ءيشلا  مادختسال  حجرألا  ىلع  سانلا  لیمي 
امبرف كلذ  قوفو   . هیلع لوصحلا  لیبس  يف  اًریبك  اًنمث 
ءایشألاو  ، ءيشلا رعس  ىلع  ءانب  ةدوجلا  سانلا  ِمّیقي 

. نمثلا ةصیخر  اھنأل  اًديدحت  ةمیقلا  ةمودعم  ربتعت  امبر 
ةحصلا نأل  ةیمھأ  يستكت  تالامتحالا  هذھ  لك  نإ 

نم ةرحلا  قوسلا  راصنأ  ىتح  هیف  داتعا  ًالاجم  ربتعت 
، اھتامدخ معد  وحن  هجوتلا  دیيأت  ىلع  نیيداصتقالا 



ةحاتم ةصیخرلا  دئاوفلا  كلت  مظعم  حبصت   ، كلذل ةجیتنو 
رسفي يذلا  قطنملاو   . قوسلا راعسأ  نع  لقت  راعسأب 
ماني يذلا  لفطلا  يمحت  ضوعبلا ال  ةكبشف   ، طیسب كلذ 
نل نيذلا  نيرخآلا  لافطألا  اًضيأ  امنإو   ، بسحو اھتحت 
جلاعت يتلا  ةضرمملاو   . لفطلا كلذ  نم  ىودعلا  مھبیصت 

نم ًالدب  يومفلا  ءاورإلا  لولحم  ةمدختسم  لاھسإلا 
لفطلاو  . ءاودلا ةمواقم  راشتنا  عنمت  ةيویحلا  تاداضملا 
هلوصحل ةیفاكنلا  ةدغلا  باھتلاب  ةباصإلا  بنجتي  يذلا 

هئالمز ةيامح  ىلع  دعاسي  ةمزاللا  میعطتلا  تاعرج  ىلع 
راعسأب تاینقتلا  هذھ  ةحاتإ  نأ  ولو   . اًضيأ ةسردملا  يف 

فوس صاخشألا  نم  اًديزم  نأ  نمضي  ةصیخر 
كلذ نم  نودیفتسي  فوس  عیمجلا  نإف   ، اھنومدختسي

. اًضيأ
ةفلكتلا ریثأتل  ةضرع  سانلا  ناك  اذإ   ، ىرخأ ةیحان  نمو 

يدؤت نأ  اھنكمي  معدلا  نم  عاونألا  هذھ  نإف   ، ًالثم ةقراغلا 
نوكتس مادختسالا  تالدعمف  ةیسكع –  جئاتن  ىلإ 
ءبعلا  » هباتك يفو  اًدج .  صیخر  رعسلا  نأل  ةیندتم 
مایليو  » نأ ودبي   (86)،« ضیبألا لجرلا  ىلع  عقاولا 
ىلإ ریشيو   . ثدحي ام  وھ  اذھ  نأ  ىلإ  ریشي  يلرتسيإ »
بوثل باجحك  ضوعبلا  تاكبش  اھیف  تمدختسا  ةلثمأ 
تايرھزك مدختست  ضیحارم  نع  نورخآ  ثدحتيو   . فافز

. تانولابك ةيركذلا  تایقاولا  مادختسا   ، اًحوضو رثكأ  وأ 
ریشت ةقیقدلا  براجتلا  نم  ةعومجم  نآلا  دجوت  هنأ  الإ 

نم ديدعلا  دجت  ملو   . رداونلا كلتل  میخضت  كانھ  نأ  ىلإ 
ةلق ءارو  ببسلا  ناك  اذإ  امیف  تثحب  يتلا  تاساردلا 
اھیلع مھلوصح  وھ  سانلا  لبق  نم  ءایشألا  مادختسا 

رضحتسنلو  . كولسلا اذھ  لثم  ديؤي  ًالیلد  دجت  مل   ، ًاناجم
يتلا  ،« متمت  » ةمظنم نم  سابويد » و« نیھوك »  » براجت
تاكبش ءارشل  ربكأ  وحن  ىلع  نولیمي  سانلا  نأ  تدجو 



. ًاناجم عزوت  وأ  ةياغلل  اًصیخر  اھنمث  نوكي  امدنع  ضوعبلا 
مدختسُت ةمعدملا  راعسألا  تاذ  تاكبشلا  كلت  لھف 

« متمت  » تلسرأ دقف   ، كلذ مھف  انل  ىنستي  ىتحو  ؟  ًالعف
نیلوؤسم ةیلوألا  ةبرجتلا  نم  عیباسأ  ةعضب  دعب 
تاكبشلا اورتشا  نيذلا  صاخشألا  تویب  ىلإ  نیینادیم 

حاورتي ام  نأ  اودجو  دقو   . ةمعدملا ةعونتملا  راعسألاب 
يئاللا تادیسلا  نم  ةئاملا  يف  و70  ةئاملا  يف  نیب 60 
ةبرجت يفو   . لعفلاب اھنمدختسي  نك  ةكبش  ىلع  نلصح 

ىلإ تقولا  رورم  عم  مادختسالا  ةبسن  تداز   ، ىرخأ
يف اًقرف  اودجي  مل   ، كلذ قوفو   . ةئاملا يف  يلاوح 90 
مھبویج نم  اوعفد  نيذلا  ءالؤھ  نیب  مادختسالا  تالدعم 

يأ اوعفدي  مل  نيذلا  ءالؤھو  اھیلع  لوصحلل  ةصاخلا 
تدعبتسا يتلا   ، جئاتنلا نم  عونلا  سفن  نإ   . ءيش

ةلق نع  لوؤسملا  وھ  معدلا  نوكي  نأ  ةیلامتحا 
. ىرخأ فورظ  يف  نكل  نآلا  تدجُو  دق   ، مادختسالا

يأف  ، كلذ ءارو  ببسلا  وھ  سیل  معدلا  ناك  اذإ  نكلو 
؟ نذإ ءيش 

؟ ببسلا كاذ  وھ  نيدلا  نوكي  لھ 
نیتقطنم نم  ردحنت  ةرسأ  يف  تیجھبأ »  » أشن

، يابموم نم  هتدلاو  تناك  امنیبف   . دنھلا يف  نیتفلتخم 
مل ام  ةلماك  ةبجو  ماعط  ةبجو  يأ  اھُترسأ  ربتَعت  ال  ثیح 

ةریمخلا نم  لاخ  زبخ  وھو  يتابش »  » ىلع يوتحت 
ناكف هدلاو  امأ   . ءاضیبلا ةرذلاو  لماكلا  حمقلا  نم  عنصُيو 

. ابيرقت ةبجو  لك  عم  زرألا  سانلا  لوانتي  ثیح   ، لاغنبلا نم 
لوح امامت  ةفلتخم  ىؤر  اًضيأ  نیتقطنملا  الك  دوستو 
فرعت ارتشاراھام  ةيالو  يف  مأ  لكف   . ىمحلا جالع  ةیفیك 

يف امأ   . عيرسلا ءافشلا  ىلع  دعاسي  زرألا  لوانت  نأ 
لوانت رظحُیف   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلعو   ، لاغنبلا ةقطنم 



نم صخش  دوي  امدنعو   . ىمحلاب ةباصإلا  دنع  زرألا 
هنإف  ، ىمحلا نم  يفش  دق  ام  اًصخش  نأب  لوقلا  لاغنبلا 
لأس امدنعو  « . مویلا زرألا  لوانتب  هل  حمُس  هنإ   » لوقي
نع ةیلاغنبلا  هتمع  ةتسلا  ماوعألا  وذ  تیجھبأ »  » لفطلا
رمألا نأ  اھباوج  ناك   ، هرَّیح يذلا  حضاولا  ضقانتلا  كلذ 

. نيدلاب قلعتي 
رثكألا تافدارملا  مدختسن  ىتح  وأ   ، نيدلا نأ  كش  ال 
اًمھم اًرصنع  لثمت  انراكفأو  انتادقتعم  ةعومجم   ، ةيوایند

عم اًعیمج  اھب  لماعتن  يتلا  ةیفیكلا  ديدحت  يف  ةياغلل 
يذلا ءاودلا  نأ  فرعن  نأ  انل  فیكف  الإو   . يحصلا ماظنلا 

ال هنأو  دلجلا  جیھت  نم  ئدھي  فوس  بیبطلا  هفصو 
نع ًالدب  ةیقلح ) ناديد   ) تایقلعلا ضعب  عضن  نأ  انل  يغبني 

ةیئاوشع ةبرجت  دھش  دق  بلغألا  ىلع  انم  دحأ  الف  ؟  كلذ
اًداضم ًالثم  ًايوئر  ًاباھتلا  نوناعي  ٌصاخشأ  اھیف  يطعُأ 
عقاو يف  كلمن  انسلو   . ًاناديد نورخآ  يطعأ  امیف  ًايویح 
تيرجُأ دق  ةبرجتلا  كلت  نأ  ىلع  رشابم  لیلد  يأ  رمألا 

يف ةقثلا  وھ  ةنینأمطلا  انيدل  ثعبي  ام  نكل   . لعفلاب
ةرادإ لبق  نم  ریقاقعلا  دامتعا  اھب  متي  يتلا  ةقيرطلا 
رعشن اننإ   . اھتاریظن نم  ٍّيأ  وأ  ةیكيرمألا )  ) ءاودلاو ءاذغلا 

الول ءاودلا  قوس  يف  لوادتُیل  نكي  مل  يویحلا  داضملا  نأ 
اًرظن  ، ًأطخ قثن  ًانایحأو   ، براجتلا ضعبل  عضخ  هنأ 
بعالتلا ىلع  عجشت  دق  يتلا  ةیلاملا  تاءارغإلل 

( ةیكيرمألا  ) ءاودلاو ءاذغلا  ةرادإ  يف   ، ةیبطلا براجتلاب 
يھ ءاودلا  نأشب  تيرجأ  يتلا  تاساردلا  نأ  نامضل 

. ةلاعفو ةنمآ  ةيویحلا  تاداضملا  نأو  اھب  قوثوم  تاسارد 
حیملتلا وھ  قالطإلا  ىلع  كلذ  ءارو  نم  دصقلا  سیلو 
هبناجي رارق  وھ  ءابطألا  تافصَو  يف  ةقثلاب  انرارق  نأب 

اًریثك نأ  ةقیقح  ىلع  ديدشتلا  وھ  دصقلا  امنإو   ، باوصلا
لیلد اھیلع  انيدل  سیل  يتلا  راكفألاو  تادقتعملا  نم 



. ةقثلا كلت  يف  مھسُت  هاو  لیلد  اھیلع  انيدل  وأ  رشابم 
لودلا يف  رخآل  وأ  ببسل  ةقثلا  هذھ  لكآتت  امدنعف 
ةلوبقملا تاسرامملا  لضفأ  دض  ةروث  دھشن  اننإف   ، ةینغلا
ةرمتسملا تانیمطتلا  نم  مغرلابو   . اھیلع فراعتملاو 

، ةنمآ تامیعطتلا  نأب  ایلعلا  ةیبطلا  ناجللا  اھردصت  يتلا 
ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  اًصاخشأ  كانھ  نأ  الإ 

دض مھلافطأ  میعطت  نوضفري   ، ًالثم  ، ةدحتملا ةكلمملاو 
نیبو اھحاقل  نیب  ةموعزملا  ةلصلا  ببسب  ةبصحلا 
ةباصإلا تالاح  دجن  اننإف  كلذلو   . دحوتلا ضرمب  ةباصإلا 
مغرلاب ةدحتملا  تايالولا  يف  ديازتلا  يف  ةذخآ  ةبصحلاب 

. ىرخألا ملاعلا  لود  لك  يف  صقانتلا  يف  تأدب  اھنأ  نم 
مھ نمم  ةریقفلا  لودلا  ينطاوم  فورظ  ىلإ  رظننلو   (87)

لك مغرو   ، برغلا يف  سانلا  ناك  اذإف   . لاحلا يطسوتم 
ءاملع لضفأ  اھرَّوط  فراعم  نم  مھفرصت  تحت  عضو  ام 
ةلدأ ىلع  مھتارایخ  ءانب  يف  ةبوعص  نودجي   ، ملاعلا
مھو ءارقفلا  هجاوت  يتلا  كلت  نذإ  ةبوعص  يأف   ، ةغماد

نوددحي سانلا  نإ  ؟  تامولعملل لوصولا  ىلع  ةردق  لقأ 
اًرظن نكلو   ، همھف نوعیطتسي  ام  ساسأ  ىلع  مھتارایخ 
يف ءایحألا  ملع  تایلَوأ  ىتح  سردي  مل  مھمظعم  نأل 
ام  ، اًفنآ انيأر  املثم   ، مھيدل سیلو   ، ةيوناثلا ةسردملا 

مھرارق نإف   ، مھئابطأ ةینھمو  ةءافك  يف  ةقثلل  مھعفدي 
. ءاوشع طبخ  ریبك  وحن  ىلعو  حبصي 

ةریثك لود  يف  ءارقفلا  نأ  ودبي   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
ءاودلا لاصيإ  متي  نأ  مھملا  نم  هنأ  اھدافم  ةيرظن  نونبتي 
ءاودلا يف  نوبغري  مھدجن  كلذلو  مدلا –  ىلإ  ةرشابم 

هذھ ضفرت  ىتحو   . نقَحلا قيرط  نع  هیطاعت  متي  يذلا 
ملت نأ  كیلع  نیعتي   ،( اھرھاظ يف  ةلوقعملا   ) ةيرظنلا

تايذغملل مسجلا  صاصتما  ةیفیك  لوح  ةفرعملا  ضعبب 
میقعتلا لعجي  يذلا  ببسلا  لوحو  ةیمضھلا  ةانقلا  ربع 



. ةیلاع ةرارح  تاجردل  اھضيرعت  بلطتي  نقحلل  میلسلا 
يتلا تامولعملاب  ملُت  نأل  ةجاحب  كنإف   ، ىرخأ ةرابعب 

. ةيوناثلا ةسردملا  يف  ءایحألا  ملع  ةسارد  اھحیتت 
ةياعرلا نوؤشب  ةطاحإلا  نأ  وھ   ، اًءوس رمألا  ديزي  امو 

، مھدحو ءارقفلل  ال  ةبوعصلا  ةياغ  يف  ةلأسم  ةیحصلا 
ىلع نیعنتقم  ىضرملا  ناك  اذإف  (88). اًضيأ عیمجلل  امنإو 
مھتلاح نسحتت  ىتح  نقحلل  ةجاحب  مھنأب  ام  وحن 
ىقبي أطخ  ىلع  مھنأل  مھكاردإ  لامتحا  نإف   ، ةیحصلا
ىضرملا عفدت  يتلا  ضارمألا  مظعم  نألو   . ًالیئض ًالامتحا 

اھسفن نم  يھتنت  ضارمأ  يھ  بیبطلا  ىلإ  ءوجلل 
لخدتلا نع  رظنلا  فرصب  لوزتس  اھنأ  ىنعمب  )
ىضرملا رعشي  نأل  ًاریبك  ًالامتحا  كانھ  نإف   ،( يجراخلا

اذھو  . يویحلا داضملا  نم  ةدحاو  ةنقح  دعب  نسحتلاب 
ىتحف  ، ةفئازلا ةیببسلا  تاطابترالا  ززعي  لاحلا  ةیعیبطب 

، ضرملا جالع  يف  اًئیش  رثؤي  مل  يویحلا  داضملا  ناك  اذإ 
، ضیقنلا ىلعو   . نسحت يأ  هیلإ  ىزعُي  نأ  يعیبطلا  نمف 

مدعل ةیببسلا  ةوقلا  ىزعُت  نأ  يعیبطلا  نم  سیل  هنإف 
ىلإ ازنولفنألاب  باصم  صخش  أجل  اذإف  ؛  ءيشب مایقلا 

ضيرملا رعش  مث   ، اًئیش بیبطلا  لعفي  ملو   ، بیبطلا
دوعي ال  لضفلا  نأ  جتنتسي  فوس  هنإف   ، نسحتلاب ذئدعب 
مدعل بیبطلا  ركشي  نأ  نم  ًالدبو   . بیبطلل كلذ  يف 
نأب ریكفتلل  لیمي  فوس  ضيرملا  نإف   ، هل ءاود  هفصو 
بیبط نع  ثحبلا  هیلع  نأو  ةرملا  هذھ  همدخ  دق  ظحلا 
ىلإ ًایعیبط  ًالیم  قلخي  رمألا  اذھ  لثم  نإ   . ًالبقتسم رخآ 
ریغ ةصاخلا  قوسلا  يف  ءاودلا  فرص  يف  طارفإلا 
ام اذإ  اًدیقعت  رمألا  دادزيو   . مظنلاو دعاوقلل  ةعضاخلا 

ءاودلا فصاو  نوكي   ، ةریثك تالاح  يفو   ، هنأ انملع 
سانلا نأل  كلذ  ناك  ءاوس   ، هسفن صخشلا  وھ  هفراصو 

وأ ةیبطلا  ةروشملل  ًابلط  ءابطألا  تایلدیص  ىلإ  نوؤجلي 



مھتادایع يف  اھنوعیبيو  ةيودألا  نونزخي  ءابطألا  نأل 
. ةصاخلا

ملعتلا انیلع  نیعتي  امدنع  ةبوعص  رثكأ  رمألا  حبصي  امبرو 
لحي ال  معطلا  نوك  كلذو   ، میعطتلا عم  انبراجت  نم 

تالكشم نم  يقي  كلذ  نع  الدب  امنإو   ، ةمئاق ةلكشم 
دض لفط  میعطت  متي  امدنعف   . البقتسم ةلمتحم  ةیضرم 
لك سیل  نكلو   . اھب باصي  نل  لفطلا  كلذ  نإف   ، ةبصحلا

نوباصي میعطتلا  ىلع  نولصحي  ال  نيذلا  لافطألا 
مھب نوطیحملا  نورخآلا  ناك  اذإ  امیسالو   ) العف ةبصحلاب 

میعطتلا اوقلت  دق  ىودعلل  ًالمتحم  اًردصم  نوربتعُي  نمم 
ةقالع دجن  نأ  ةياغلل  ًابعص  حبصي  كلذلو   ،( ضرملا دض 
قوفو  . ضارمألا نم  ولخلا  نیبو  میعطتلا  نیب  ةحضاو 
كانھف ضارمألا - ضعب  نم  الإ  يقي  میعطتلا ال  نإف   ، كلذ

ریغ ءابآلا  كردي  الو  اھنم –  يقي  ال  ىرخأ  ةریثك  ضارمأ 
نأ مھب  ضرتفي  يتلا  ضارمألا  ام  ةرورضلاب  نیملعتملا 
مغر لفطلا  ضرمي  امدنعف  كلذلو   . اھنم مھلافطأ  اونصحي 

دق مھنأ  ول  امك  نورعشي  ءابآلا  نإف   ، تامیعطتلا هیقلت 
میعطتلاب اولبقي  الأ  نوررقُي  ام  ًابلاغو   ، ام وحن  ىلع  اوعدُخ 
ةجاحلا ءارو  ببسلا  اًضيأ  ءابآلا  كردي  امبرو ال   . ىرخأ ةرم 

، يساسألا میعطتلا  جمانرب  يف  ةررقملا  تاعرجلا  لكل 
مھنأب  ، ثالث وأ  نیتعرجل  مھلافطأ  يقلت  دعب  نورعشي  دقو 
لھسلا نم  هنإف  اذكھو   . هلعف مھل  يغبني  ام  اولعف  دق 

يف دیفي  ام  نأشب  ةللضم  تادقتعم  فداصت  نأ  ةياغلل 
. ةحصلا لاجم 

لمألاب قلعتلا  ةرورضو  ةیھاولا  تادقتعملا 
ءارقفلا كسمت  ءارو  رخآ  ببس  كلانھ  نوكي  امبر 
مھمامأ نودجي  ال  امدنعف  ؛  اھريربت رذعتي  دق  تادقتعمب 
بادھأب كسمتلا  نإف   ، هلمع نكمي  يذلا  لیلقلا  ىوس 



ءابطألا دحأ  انل  حضوأ  دقو   . هنع ىنغ  ال  اًرمأ  حبصي  لمألا 
هب ضھني  يذلا  رودلا  نع  مھیلإ  انثدحت  نمم  نییلاغنبلا 
ال ةقیقحلا  يف  ءارقفلا  نإ  : » يلي امك   ، ءارقفلا ةایح  يف 
، ریطخ ضرم  يأ  نم  يوادتلا  فیلاكت  لمحت  نوعیطتسي 

ءارجإ لثم  ةِفّلكم  ءایشأب  مھمایق  بلطتي  كلذ  نأل 
يقلتل تایفشتسملا  ىلإ  لوخدلاو  ةیبطلا  تاصوحفلا 
مھللع يوادأ  ىتح  ّيلإ  نوؤجلي  مھلعجي  ام  وھو   ، جالعلا
ةيودألا ضعب  مھل  مدقأ  يننأ  بناج  ىلإ   ، ةطیسبلا

، ىرخأ ةرابعب  « . نسحتلاب نورعشي  مھلعجت  يتلا  ةلیلقلا 
نإو ىتح   ، كتحص لایح  اًئیش  لعفت  لظت  نأ  مھملا  نم 

ةلكشملا لایح  ءيش  يأب  موقت  ال  كنأ  كردت  تنك 
. ىربكلا

ءابطألل ءارقفلا  ءوجل  ةیلامتحا  نإف   ، ةقیقحلا يفو 
مالآ لثم  مھتایح  ددھتت  امبر  ةیحص  تالاح  نم  يوادتلل 

ةیلامتحا نع  اًریثك  لقت  لوبلا  يف  مد  دوجو  وأ  ردصلا 
ىمحلا لثم  تالاح  نم  مھاوكش  ىدل  ءابطألل  مھئوجل 
يھلد يف  ءارقفلا  هقفني  ام  ىواستي  كلذلو   . لاھسإلاو
ءاینغألا هقفني  ام  عم  مھبیصت  يتلا  ةطیسبلا  للعلا  ىلع 

ریثكب رثكأ  الام  نوقفني  ءاینغألا  نأ  الإ   ، اھتاذ للعلا  ىلع 
امبر اذكھو   (89). ةنمزملا ضارمألاب  رمألا  قلعتي  امدنع 

ةحشرم ردصلا  مالآ  لعجي  يذلا  يقیقحلا  ببسلا  نوكي 
« اًذوعشم  » ًايدیلقت اًجلاعم  جاتحي  اًضرم  ربتعُت  نأل  ةیعیبط 

میھافملا ةرم  تاذ  زوجع  ةأرما  انل  تحرش  دقو  )
ضارمأللو حابشألا  اھببست  يتلا  ضارمألل  ةجودزملا 

اھببست يتلا  ضارمألا  نأ  ىلع  رصت  يھو  ةیبطلا – 
نیجلاعملا يديأ  ىلع  اھجالع  نوكي  نأ  بجي  حابشألا 

، ةيردص ةحبذ  نوكت  نأل  ةحشرم  يھ  املثم  نیيدیلقتلا )
اھجالع ةفلكت  لمحت  نوعیطتسي  ال  سانلا  مظعم  نأ  وھ 

. ءابطألا ىدل 



يف ةسام  ةجاح  ةمث  نأ  دجن  ببسلا  سفنلو  امبرو 
ضرم جالع  يف  ظاعولاو  نیيدیلقتلا  نیجلاعملل  اینیك 

نع نونلعي  مھو  « ) زديألا  » ةبستكملا ةعانملا  صقن 
ةینالعإ تاحول  ربع  ةنيدم  لك  يف  زازتعاب  مھتامدخ 
هعیطتسي يذلا  ریثكلا  كانھ  نكي  مل  هنألو  دیلاب .) تمسر 

ىتح لقألا  ىلع   ) ضرملا ءازإ  يبرغلا  بطلا  ءابطأ 
رثكأ تاسوریفلل  ةداضملا  ریقاقعلا  راعسأ  تحبصأ 

نیجلاعملا باشعأ  بِّرجُن  ال  نذإ  اذاملف   ،( ًالامتحا
اھصخرب زیمتت  اھنأو  امیسال  ؟  مھذيواعتو نیيدیلقتلا 

. ام اًئیش  لعفي  هنأب  اًساسحإ  لقألا  ىلع  ضيرملا  حنمتو 
، لوزتو يتأت  ةيزاھتنالا  ضارمألاو  ضارعألا  نأل  ارظنو 
هذھ نأ   ، ةدودحم ةرتفل  ولو   ، اوقدصي نأ  نكمملا  نمف 

. لوعفم تاذ  ةيدیلقتلا  لئاسولا 
ىلع ةشق  يف  ولو  قلعتلل  عوزنلا  اذھ  رصتقي  الو 
يف ةيرثلا  ةلقلا  هلعفت  ام  اًضيأ  وھ  اذھف   . ةینغلا لودلا 

نوھجاوي امدنع  لوألا  ملاعلا  لود  ونطاومو  ةریقفلا  لودلا 
تايالولا يفو   . اًجالع اھل  نوفرعي  ال  ةیحص  ةلكشم 
يرقفلا دومعلا  مالآو  بائتكالا  يتلكشم  دجن   ، ةدحتملا
نھوُت يتلا  ةموھفملا  ریغ  ةیضرملا  تالاحلا  نمض 
ىلع اًمئاد  نویكيرمألا  ددرتي  ببسلا  اذھلو   . اھب نیباصملا 

نوقحتلي وأ  نییناحورلا  نیجلاعملاو  نییسفنلا  ءابطألا 
دومعلاو ماظعلا  يموقُم  نودصقي  وأ  اجویلا  لوصفب 
نوكلو  ، نالوزيو نایتأي  نیضرملا  الك  نأل  اًرظنو   . يرقفلا

، طابحإلاو لمألا  نم  تالاح  مھبوانتت  امھب  نیباصملا 
ىلع ةظحلل  ولو  اوقدصي  نأ  نوديري  ةرم  لك  يف  مھنإف 

. ءافشلا هیف  نوكیس  ديدجلا  جالعلا  نأ  لقألا 
اھباحصأ اھب  كسمتي  يتلا  تادقتعملا  نوكت  امبر 

يتلا كلت  نم  ةنورم  رثكأ   ، ام ةدئافو  ةحلصمب  نیعوفدم 
انسمل دقو   . ةیقیقح ةعانق  ىلإ  اًدئاع  اھب  كسمتلا  نوكي 



نيذلا صاخشألا  مظعمف   . روبيادوأ يف  كلذ  ىلع  ةلدأ 
بیبطلا اًضيأ  نودصقي  يدیلقتلا  جلاعملل  نوؤجلي 

مھنأ ودبي  الو   ، يموكحلا ىفشتسملاو  يلاغنبلا 
نیقسن لثمت  ءایشألا  كلت  نأ  ةقیقح  مامأ  نوفقوتي 
نوثدحتي مھنإ   . اعم نیضقانتمو  اًمامت  نیفلتخم  نیيركف 

نعو يدیلقتلا  جلاعملا  اھجلاعي  يتلا  ضارمألا  نع 
مھعم رمتسي  امدنع  نكل   ، بیبطلا اھجلاعي  يتلا  ضارمألا 
نیب زییمتلا  اذھ  ىلع  نورصي  مھنأ  ودبي  الف   ، ام ضرم 

. امھیلكل ءوجللا  يف  نوبغريو   ، نیقسنلا
ىزغم نم  تادقتعملا  هلمحت  ام  ةلأسم  اًریثك  تزرب  دقل 
افیس  » ةمظنم ىلع  نومئاقلا  ناك  امدنع  سانلا  ىدل 
تالدعم نیسحتل  هلمع  مھنكمي  امیف  نوركفي  ريدنام »

ماظن لظ  يفو  ىتح  هنأ  مھل  نیبت  نأ  دعب   ، میعطتلا
، دیج لكشب  ةمظنملا  هتذفن  يذلا  ةيرھشلا  تامیخملا 
. لماك میعطت  نود  لافطألا  سامخأ  ةعبرأ  كانھ  لظي 

ةلأسملا هذھ  نأب  نییلحملا  ءاربخلا  ضعب  دافأ  دقو 
نأب اومعزو   ، صاخشألل ةيركفلا  قاسنألا  يف  ةرذجتم 

يدیلقتلا – يركفلا  قسنلا  يف  ناكم  هل  سیل  میعطتلا 
قطانملا ضعبو   ، روبيادوأ نم  ةیفيرلا  قطانملا  يفف 

مھنأل نوتومي  لافطألا  نأب  يدیلقت  دقتعم  دوسي   ، ىرخألا
امدنع اھل  نوضرعتي  مھو   ، ةدساحلا نیعلل  نوضرعتي 
ءابآلا بحطصي  ال  كلذلو   . سانلا نم  ألم  مامأ  نورھظي 

. مھرامعأ نم  ىلوألا  ةنسلا  لالخ  لزنملا  جراخ  مھلافطأ 
بعصي هنأ  نوككشملا  ءاربخلا  ىري   ، كلذ ىلع  ءانبو 

نأ لبق  مھلافطأ  اونصحُي  نأب  نیيورقلا  عانقإ  ةياغلل 
. ًالوأ مھتادقتعم  اوریغُي 

تماقأ امدنعف   ، هذھ رظنلا  تاھجو  ةوق  نم  مغرلابو 
، روبيادوأ يف  میعطتلا  تامیخم  ريدنام » افیس   » ةمظنم

سیئرلا يھو   ،« ناتیخ انیمیلن   » عنقن نأ  انعطتسا 



ىلع ائیش  برجت  نأ   ،« ريدنام افیس   » ةمظنمل يذیفنتلا 
« لادلا  » ماعط نم  نیلطر  مدقت  نأ  وھو  ؛  تقؤم وحن 
يف ةیسیئرلا  ةيذغألا  دحأ  وھو   ، ففجملا لوفلا  )
نم ةعومجمو  میعطت  ةیلمع  لك  لباقم  ةقطنملا )
لباقم أدصلل  مواقملا  بلصلا  نم  ةعونصملا  قابطألا 

نع لوؤسملا  بیبطلا  ناكو   . میعطتلا جمانرب  لامكإ 
اًضفار ريدنام » افیس   » ةمظنم يف  يحصلا  جمانربلا 

ادب  ، ةیحان نمف   . رمألا لوأ  يف  ةركفلا  هذھ  ةبرجتل  اًمامت 
ءيشلا اولعفي  ىتح  سانلا  وشرت  نأ  أطخلا  نم  هنأ 

دوعي امیف  مھسفنأب  اوركفي  نأ  مھل  يغبني  هنأو   ، حیحصلا
زفاحلا ادب  دقف   ، ىرخأ ةیحان  نمو   . عفنلاب مھتحص  ىلع 
ّصحُي نونِ سانلا ال  ناك  اذإف  ؛  ةياغلل اًفیعض  هانحرتقا  يذلا 

يتلا ةلئاھلا  ةیحصلا  دئاوفلا  لظ  يف  ىتح  مھلافطأ 
اذإف  . مھعنمي ًايوق  ًاببس  ةمث  نأ  دبالف   ، كلذ اھققحیس 
فوس جراخلل  مھلافطأ  باحطصا  نأ  نودقتعي  اوناك 
لداعي يذلا  « ) لادلا  » نم نیلطر  نإف   ، ىذألا مھب  قحلي 

، ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود  وأ 1.83   ، طقف ةیبور   40
لاغشأ عقوم  يف  لمعلل  يمویلا  رجألا  فصن  نم  لقأ  يأ 

ىلع انفَّرعت  دق  انكو   . مھعانقإل نییفاك  انوكي  نل  ةماع )
اننكمأ ةليوط  ةرتفل  ريدنام » افیس   » ةمظنم يف  صاخشأ 
ةبرجتلا قحتست  تلازام  ةركفلا  نأب  مھعنقن  نأ  اھلالخ 

مت اًمیخم  ةمظنملا 30  تماقأ  مث   ، قیض قاطن  ىلع  ولو 
ذإ ؛  ًايودم  اًحاجن  ةبرجتلا  تققح   . تازفحمب اھديوزت 
اھب تمیقأ  يتلا  ىرقلا  يف  میعطتلا  لدعم  فعاضت 
عیمج يفو   . ةئاملا يف  غلبو 38  فاعضأ  ةعبس  تامیخملا 
تناك  ، لایمأ ةتس  قاطن  يف  ةعقاولا   ، ةرواجملا ىرقلا 
افیس  » ةمظنم تفشتكا  دقو   . ریثكب ىلعأ  ةبسنلا 
ةفلكت ضَّفخ  دق   ، ةقرافمللو  ،« لادلا  » ميدقت نأ  ريدنام »

، ةضرمملا نأل  كلذو   ، ةءافكلل هعفر  ربع  ًایلعف  میعطتلا 



تحبصأ  ، اھلمع لباقم  لعفلاب  ارجأ  ىقلتت  تناك  يتلا 
(90). لمعلا تاعاس  ةلیط  ةلوغشم  لظت 

افیس  » ةمظنم هذفنت  يذلا  میعطتلا  جمانرب  ناك 
، باجعإلل ةراثإ  اھانمَّیق  يتلا  جماربلا  رثكأ  دحأ  اريدنام »
لجأ نم   . حاورألل اًذاقنإ  جماربلا  ىلعأ  حجرألا  ىلع  وھو 

، ىرخأ تامظنمو  ريدنام » افیس   » عم لمعن  اننإف  كلذ 
امو  . ىرخأ تاقایس  يف  ةبرجتلا  هذھ  خاسنتسا  عیجشتل 
ریشيو  ، ةمواقملا ضعب  هجاون  اننأ  وھ   ، هابتنالا تفلي 

لك ةدیعب  تلاز  ام  ةئاملا  يف  ةبسن 38  نأ  ىلإ  ءابطألا 
ام قیقحتل  ةمزاللا  ةئاملا  يف  وأ 90  ةبسن 80  نع  دعبلا 

حبصي يذلا  لدعملا  يھو   ،« عیطقلا ةعانم  بـ» فرعي 
ةحصلا ةمظنم  فدھتو   . اًنَّصحم هلك  عمتجملا  هدنع 
ةئاملا يف  ىلإ 90  لصت  ةینطو  ةیطغت  قیقحتل  ةیملاعلا 
ةئاملا يف  ىلإو 80   ، ةیساسألا تامیعطتلا  صخي  امیف 
ضعبلا ىريو   . میعطتلا نم  ةیعرفلا  تادحولا  صخي  امیف 
ةيامحلا قیقحت  متي  مل  اذإ  هنأ  ةیبطلا  طاسوألا  يف 

ضعب عیجشتل  ببس  كانھ  سیلف   ، عمتجملل ةلماكلا 
اًقیقحت هب  مایقلا  مھل  يغبني  امب  مایقلا  ىلع  رسألا 
ةلماشلا ةیطغتلا  قیقحت  نأ  نم  مغرلابو   . مھتحلصمل

« ءيشال وأ  لكلا   » ةیلدج نإف   ، كش الو  اًعئار  اًرمأ  نوكیس 
يمیعطت ناك  نإ  ىتحف  ؛  اھرھاظ يف  الإ  ةلوقعم  تسیل 

يقي نل  هنإف   ، ضرملا لاصئتسا  يف  مھسي  نل  يلفطل 
(91). اضيأ هب  نیطیحملا  لافطألا  امنإو   ، بسحو يلفط 

نكمي ةَّمج  ةیعمتجم  دئاوف  كانھ  تلاز  امف  اذكھو 
ضارمألا دض  لماكلا  میعطتلا  تالدعم  ةدايز  نم  اھقیقحت 

. ةئاملا يف  ىلإ 38  ةئاملا  يف  نم 6  ةیساسألا 
میعطتلا تازفحم  يف  ةقثلا  مدع  نإف   ، ةياھنلا يفو 

يفرط ىدل  ةخسارلا  تادقتعملا  ساسأ  ىلع  ددحتت 
وأ هنیمي  ىلع  اوناك  ءاوس  سیئرلا  يسایسلا  فیطلا 



ءایشأ اولعفیل  صاخشألا  وشرت  نأ  لواحت  الف  ؛  هراسي
، نیمیلا حانجل  ةبسنلاب   . اھلمع مھل  يغبني  هنأ  ىرت 
؛ ىدُس بھذت  فوس  تازفحملا  هذھ  نأ  وھ  كلذ  ببسف 
نم ریثكلا  مضي  يذلا  يدیلقتلا  راسیلل  ةبسنلاب  امأ 

ةمظنم يف  دیجلا  بیبطلاو  ةماعلا  ةحصلا  طاسوأ 
َىطعُي ام  نأش  نم  طحي  هنأ  هعجرمف   ،« ريدنام افیس  »
يغبني  ، كلذ نم  ًالدبو   . هاقلتي يذلا  صخشلا  نأش  نمو 

. دئاوف نم  میعطتلل  امب  ءارقفلا  عانقإ  ىلع  زیكرتلا  انل 
ىلإ ناربتعت  نیتاھ  رظنلا  يتھجو  اتلك  نأ  ىرن  نحنو 
هذھ عم  يطاعتلا  يف  نیتئطاخ  نیتقيرط  ام  دح 

: نیببسل كلذو   ، ىرخألا ةھیبشلا  تالكشملاو  ةلكشملا 
ءارقفلا نأ  لادلا »  » يلطرب ةصاخلا  براجتلا  تبثت   ، ًالوأ

يف لقألا  ىلع  ولو   ، تادقتعملا عاونأ  لكب  نونمؤي  امبر 
ىلإ زكترت  ال  تادقتعملا  هذھ  نم  اًریثك  نكل   ، روبيادوأ
لصت ال  دوسحلا  نیع  نم  مھتیشخف   . ةخسار تاعانق 

الو لادلا .»  » يلطر يف  نوطرفي  مھلعجي  يذلا  دحلا  ىلإ 
يف اوسیل  مھنأ  العف  نوفرعي  مھنأ  ينعي  اذھ  نأ  دب 
فیلاكت مییقتل  ًايوق  اًساسأ  اونبتي  نأل  مھلھؤت  ةیعضو 

لعفلاب – نوديري  ام  نوفرعي  امدنعف   . اھدئاوفو تاحاقللا 
وأ ةقبطلا  سفن  نم  صخش  ىلإ  مھتنبا  جيوزت  لثم 
نم نوكي  نلف  مھم –  هنكل  اًئیس  ًالاثم  اندرأ  اذإ   ، نيدلا
نأ نم  مغرلابو   ، نذإ  . مھتوشر متي  نأ  لاحب  ةلوھسلا 

تادقتعم يھ  ءارقفلا  اھانبتي  يتلا  تادقتعملا  ضعب 
نأب نظلا  أطخلا  نمف   ، اًخسار اًكسمت  اھب  نوكسمتي 

. اًمئاد اذكھ  لاحلا 
الك نأ  ودبي  ذإ  ؛  أطخ كلذ  نم  لعجي  ناث  ببس  كانھو 
؛ ةینلا عبتي  لعفلا  نأ  نانظي  راسیلاو  نیمیلا  نیحانجلا 
، ةمیق نم  میعطتلل  امب  اوعنتقا  نإ  سانلا  نأ  ىنعمب 

اًحیحص سیل  اذھ  نكلو   . لافطألا میعطت  متي  فوسف 



. ىدملا ةدیعب  هبقاوعو   ، اًمئاد

ديدجلا ماعلا  تارارق 
میعطتلل سانلا  ضفر  نأ  ىلع  ةحضاولا  ةلدألا  دحأو 

دق لافطألا  نم  ةئاملا  يف  نأ 77  وھ  اًخسار  اًضفر  سیل 
تامیخملا مدقت  مل  يتلا  ىرقلا  يف  لوألا  حاقللا  اوقلت 

ءدب يف  سانلا  ىدل  ةبغر  سكعي  ام  وھو   ،« لادلا  » اھیف
نكل  . تازفحم يأ  نود  نم  ىتح   ، میعطتلا ةیلمع 
اًضيأ وھ  اذھو   . هلامكتساب مھعانقإ  يف  نمكت  ةلكشملا 
ةبسن زواجتت  ال  لماكلا  میعطتلا  تالدعم  نأ  يف  ببسلا 
ىلع نولبقي  سانلا  لعجت  تازفحملاف  ةئاملا –  يف   38
امب سیل  نكلو   ، ىرخأ ةیفاضإ  تارم  مھلافطأ  میعطت 
نم مغرلاب   ، اھلك سمخلا  تاعرجلا  لامكتسال  يفكي 

مھرظتنت يتلا  ةیناجملا  أدصلل  مواقملا  بلصلا  قابطأ 
. جمانربلا اومتأ  لاح  يف 

ببسلا ىلإ  هنم  ریبك  ءزج  يف  دوعي  امبر  كلذ  نأ  ودبيو 
مازتلالا يف  ةبوعص  هجاون  ماع  دعب  اماع  اننأ  وھو   ، هسفن

ىلإ باھذلا  يف  ماظتنالا  لیبق  نم  ديدجلا  ماعلا  تارارقب 
دق كلذ  نأل  انكاردإ  نم  مغرلاب   ، ةیضايرلا نيرامتلا  ةلاص 
ددع عاضخإ  مت  دقل   . لبقتسملا يف  ةیبلق  ةمزأ  انبنجي 
ام وھو  نآلا  سفنلا  ملع  ثاحبأل  ةيداصتقالا  رھاوظلا  نم 
اِنّیب ًافالتخا  فلتخت  رضاحلا  يف  انریكفت  ةقيرط  نأ  رھظأ 
راشي ةيرظن  يھو   ) لبقتسملا يف  انریكفت  ةقيرط  نع 
يف نحنف   (92) «(. ينمزلا قاستالا  مدع   » اھرابتعاب اھیلإ 

انفطاوع ریبك  دح  ىلإ  انمكحتو   ، ةيوفعب فرصتن  رضاحلا 
اًفوقو  ) تقولل ةطیسبلا  رئاسخلا  لثم  ةینآلا : انتابغرو 

يف  ) ةطیسبلا مالآلا  وأ  لفطلا ) میعطتل  روباطلا  يف 
اھلمحت بجي  يتلا  دشلل ) جاتحت  يتلا  ضوحلا  تالضع 

اھنع ةینآلا  ةظحللا  يف  قیضلل  ةراثإ  رثكأ  ودبتو  نآلا 



ماعط ةبجو  لوانت   ، ًالثم   ) لجعت نودب  اھب  ركفن  امدنع 
يأب مایقلا  ةیناكمإ  دعبتست  كلعجي  دح  ىلإ  ةمسد  تناك 
ىلع قبطني   ، عبطلاب  ، ضیقنلاو ةيروف .) نيرامت 
يتلا رئاجسلاو ) ىولحلا  لثم   ) ةریغصلا تآفاكملا » »
ططخن امدنع  اننأ  الإ  ؛  رضاحلا يف  اًقح  اھیھتشن 

لقأ ودبت  عتملا  هذھب  ةطبترملا  ةذللا  نإف  لبقتسملل 
. ةیمھأ

ىتح ال  ، ةلیئضلا فیلاكتلا  ءاجرإ  ىلإ  انتعیبطب  لیمن  اننإ 
نع ًالدب  اندغ  يف  امنإو  اذھ  انموي  يف  اھتنوؤم  مشجتن 

لوصفلا يف  ىرخأ  ةرم  ةركفلا  هذھ  لوانتن  فوسو   . كلذ
دئاوفلاب ةمات  ةعانق  ءابآلا  ىدل  نوكت  امبرف   . ةمداقلا

حبصت نل  دئاوفلا  هذھ  نكلو  میعطتلا –  ىلع  ةبترتملا 
. مویلا اھمشجت  متیف  ةفلكتلا  امأ   ، ًالبقتسم الإ  ةقحتسم 
. دغلا رظتنن  نأ  لوقعملا  نم  حبصي   ، مویلا روظنم  نمو 
نإف  ، مویلا وھ  حبصي  امدنع  دغلا  نإف   ، ظحلا ءوسلو 
يف بغرن  امبرف   ، طمنلا سفنبو   . يرسي هسفن  قطنملا 

، قحال تقول  رولك  ةنینق  وأ  ضوعب  ةكبش  ءارش  لیجأت 
نأ ديرن  ىودج  رثكأ  ىرخأ  ةجاح  كانھ  نأل  كلذو 
ضعب ءارش   ، ًالثم  نكیلو   ) نآلا اھیف  دوقنلا  مدختسن 

ربع ام  صخش  اھیلقي  يتلا  معطلا  ةذيذل  راحملا  رئاطف 
ةفلكت نأ  يف  ببسلا  كردن  نأ  لھسلا  نم  عراشلا .)
لئاسو مادختسا  مامأ  اًقئاع  لثمت  نأ  نكمي  ةدیھز 
ًازفحم نأ  يف  ببسلا  وأ   ، حاورألل ذاقنإ  ىلع  يوطنت 

. لئاسولا هذھ  مادختسا  ىلع  عجشي  نأ  نكمي  اًریغص 
لصحت ءيش  امھنأل  ةیلعاف  لادلا »  » يلطرل حبصأ  دقل 
يتلا ةفلكتلا  نع  اھضوعي  ام  وھو   ، مویلا مألا  هیلع 
اھقفنت يتلا  تاعاسلا  يھو   ) اھلفط میعطتل  اھمشجتت 
يتلا ةفیفخلا  ىمحلا  وأ  میخملا  ىلإ  اھلفط  باحطصال 

(. لفطلل ةعرجلا  اھببست 



ساسأ ىلإ  ریشي  هنإف   ، اًحیحص ریسفتلا  اذھ  ناك  اذإ 
وأ ةددحم  ةیئاقو  ةیحص  تافرصت  ضرفل  ديدج  يقطنم 

يدیلقتلا يداصتقالا  لدجلا  زواجتت  ةیلام  تازفحم  ریفوتل 
ةبسنلاب لوقعملا  نم  هنأ  وھو   ، لعفلاب هیلإ  انرشأ  يذلا 
ةدئافلاب دوعت  تافرصت  ضرفي  وأ  ًایلام  معدي  نأ  عمتجملل 

عفدت نأ  اھنكمي  تازفحملا  وأ  تامارغلا  نإ   . نيرخآلا ىلع 
ةبوغرم ًالامعأ  اھنوري  يتلا  لامعألا  ضعبب  مایقلل  دارفألا 

مدع لثمي   ، معأ وحن  ىلعو   . اھنوئجري ام  اًمئاد  مھنكل 
لمع ةیناكمإ  لیھستل  ةيوق  ةجح  ينمزلا  قاستالا 

، امبر  ، امیف  ، سانلا ىلع  ناكمإلا  ردق  حیحصلا  ءيشلا » »
فنص يذلا  امھباتك  يفو   . باحسنالل لاجملا  مھل  حسفت 

تارارقلا نیسحت  تازفحملا :  » اًعیبم لضفألا  نمض 
Nudge: Decision ، ةداعسلاو ةورثلاو  ةحصلاب  ةصاخلا 
نم لك  يصوي   improving About Health, Wealth, and Happiness
ةعماج يف  نوناقلا  ذاتسأو  رلاث » دراشتير   » يداصتقالا
لخدتلا لئاسو  نم  ددعب   ،« نياتشناص ساك   » وغاكیش

ةركف يھو  ةمھم  ةركف  ةمثو   (93). بسحو كلذ  لمعل 
ةمظنمل وأ   ) ةموكحلل يغبني  ثیح   ، يضارتفالا رایخلا 

هارت يذلا  رایخلا  لعجت  نأ  ةینلا ) ةنسح  ةیموكح  ریغ 
، سانلا مظعمل  ةبسنلاب  يضارتفالا  رایخلا  وھ  لضفألا 
اذإ ةيویحب  هنع  يأنلا  سانلا  ىلع  نیعتي  ىتح  كلذو 
رایتخا قح  سانلا  ىدل  حبصي  اذكھو   . كلذ نوديري  اوناك 
اھیلع يوطنیس  ةطیسب  ةفلكت  ةمث  نكل   ، هنوديري ام 
مظعمب رمألا  يھتني  فوسو   ، قحلا كلذ  ةسرامم 

نإ  . يضارتفالا رایخلل  اوبھذي  نأل   ، كلذل ةجیتنك   ، سانلا
لباقم لادلا »  » عيزوت لثم   ، ةطیسبلا تازفحملا 
كلذو  ، ةقرب سانلا  عفدل  ىرخأ  ةقيرط  يھ   ، تاحاقللا

ام ىلإ  كلذ  لیجأت  نم  ًالدب   ، مویلا فرصتلل  اببس  مھحنمب 
. ةياھنال



عم مءاوتت  تازفحم »  » ممصن نأ  وھ  مھألا  يدحتلا  نإ 
ةجلاعم يف  مھألا  يدحتلا   ، ًالثمف   . ةیمانلا لودلا  ةئیب 

، كلذب مایقلا  ركذت  وھ  لزنملا  يف  رولكلاب  هایملا 
ددعلا ةفاضإ  بجيو   ، هءارش متي  نأ  بجي  ضیبملاف 

يأ اھنم  برشي  نأ  لبق  ءاملا  ىلإ  تارطقلا  نم  حیحصلا 
ربع لزانملل  هایملا  لیصوت  نم  لعجي  ام  وھ  اذھو   . دحأ
ةاقنم تویبلا  ىلإ  لصت  اھنأل  كلذو   ، اًعئار اًرایخ  بیبانألا 
نكل  . كلذب انلاب  لغشن  نأ  انیلع  نیعتي  نأ  نود  ؛  رولكلاب
مھبرش هایم  ةجلاعم  ىلع  سانلا  زفحن  نأ  نكمي  فیك 

دقل ؟  بیبانألا ربع  هایملا  مھل  حتت  مل  لاح  يف  رولكلاب 
رولك ءاعو  يھو : ةقيرط  هؤالمزو  رميرك » لكيام   » ركتبا
بھذي يذلا  ةيرقلا  يف  هایملا  رئب  راوجب  عضوي   ،( يناجم )
فرصي ءاعو  وھو   ، ءاملا ىلع  لوصحلل  عیمجلا  هیلإ 

وھو  . ضبقملل ةفل »  » لك عم  رولكلا  نم  ةبسانملا  ةیمكلا 
. ةلوھسلا ةياغ  يف  اًرمأ  رولكلاب  هایملا  ةجلاعم  لعجي  ام 
ةرم لك  يف  رولكلا  نوفیضي  سانلا  لعجي  كلذ  نألو 

لئاسولا صخرأ  ربتعت  هذھ  نإف   ، ءاملا ىلع  نولصحي 
ىرخألا لخدتلا  لئاسو  لك  نیب  نم  لاھسإلا  نم  ةياقولل 

(94). ةیئاوشعلا براجتلا  يف  لیلدلا  لالخ  نم  تتبث  يتلا 
امدنع ةءافك ) لقأ   ، حجرألا ىلع   ، وأ  ) ًاظح لقأ  اَّنُك 

عم نواعتلاب  ديدحلاب  قیقدلا  زيزعتل  اًجمانرب  انعضو 
. ةیشفتملا ایمینألا  ةھجاوم  ةیغب  ريدنام » افیس   » ةمظنم
، هب جمدم  يضارتفا »  » رایخب جمانربلا  عضن  نأ  انلواح  دقل 
ام بسحو  ةدحاو  ةرم  ررقت  نأ  ةرسألا  ىلع  نیعتي  ناك  ذإ 
متیس ذئدنعو   ، جمانربلا يف  ةكراشملاب  بغرت  تناك  اذإ 

، ظحلا ءوسل  هنأ  ّالإ  ةكراشملا .  ةرسألا  قیقد  زيزعت  اًمئاد 
نوضاقتي اوناك  نيذلا   ) نیحاوطلا باحصأ  زفحم  ناك  دقف 
نوفیضي يتلا  قیقدلا  ةیمك  نع  رظنلا  فرصب  اًتباث  اًغلبم 

، سكاعملا يضارتفالا  رایخلا  نم  ءدبلا  وھ  ديدحلا ) اھیلإ 



. كلذ ةرسألا  بلطت  ملام  ديدحلا  ةفاضإ  مدع  وھو 
ةطیسبلا ةفلكتلا  تناك  دقف   ، انفشتكا ام  بسحبو 

امب اًریبًكاقئاع   ، قیقدلل ديدحلا  ةفاضإ  ىلع  رارصإلل 
(95). كلذ نع  صاخشألا  مظعم  طیبثتل  يفكي 

؟ عانقإلا مأ  زیفحتلا 
وھ ينمزلا  قاستالا  مدع  نوكي   ، تالاحلا نم  ریثك  يف 
ىلإ ةینلا  قاطن  نم  لاقتنالا  نم  انعنمي  يذلا  لئاحلا 
نمف  ، اًديدحت  میعطتلا  ةلاح  يفو  هنأ  الإ   . لعفلا قاطن 
نأ نكمي  هدحو  ينمزلا  قاستالا  مدع  نأ  قيدصت  بعصلا 
مئاد وحن  ىلع  رارقلا  نولجؤي  صاخشألا  لعجل  يفكي 
يف صاخشألا  رمتسي  ىتحف   . هدئاوفل مھكاردإ  مغر 
يف اورمتسي  نأ  مھیلع  نإف   ، مھلافطأ میعطت  ءاجرإ 

نولضفي مھنأب  داقتعالا  مھیلع  نیعتي  الو   . مھسفنأ عادخ 
مویلا نم  الدب  يلاتلا  رھشلا  میخملا  ىلإ  باھذلا 
نوبھذیس مھنأب  اونقوي  نأ  اضيأ  مھیلع  امنإو   ، بسحو
ةجاذسلا نم  ةلاحب  رمن  انیقي  اننإ   . ًالعف يلاتلا  رھشلا 
ءيشلا لعف  ىلع  انتردقم  يف  ةدئاز  ةقثب  رعشنو 
لعفلاب نونمؤي  ءابآلا  ناك  نإ  نكلو   . ًالبقتسم میلسلا 

نأ لمتحملا  ریغ  نم  هنأ  نذإ  ودبیف   ، میعطتلا دئاوفب 
رھش دعب  ارھش  مھسفنأ  عادخ  يف  رارمتسالا  اوعیطتسي 
ىتح كلذو  قحاللا  رھشلا  كلذ  نولعفیس  مھنأ  مھئاعداب 
اًقحال ىرنس  امكو   . ناوألا توفيو  نیتنسلا  ةذفان  يھتنت 

مھسفنأ لمحل  قئارط  نودجي  ءارقفلا  نإف   ، باتكلا يف 
نم اًریبك  اًردق  بلطتي  رمأ  وھو   ، مھنع اًمغر  راخدالا  ىلع 
يف نوري  اوناك  مھنأ  ولو   . روطتملا يلاملا  ریكفتلا 
ةحصلا ةمظنم  هربتعت  املثم  اًعئار  ءارجإ  اًقح  میعطتلا 
بلغتلل ةقيرط  اوفشتكا  دق  حجرألا  ىلع  اوناكل   ، ةیملاعلا

وھ اًحوضو  رثكألا  ریسفتلا  نإ   . فيوستلل مھلیم  ىلع 



. هدئاوف نم  نونِّوھُيو  نوفِّوسُي  مھنأ 
، رسألا رواست  امدنع  اًدج  ةدیفم  تازفحملا  نوكت  امبر 

ةبترتملا دئاوفلا  نأشب  كوكشلا  ضعب   ، ناك ببس  يأل 
يھ ةیئاقولا  ةياعرلا  لعجي  رمأ  وھو   . مھل مدقُي  ام  ىلع 

ال دئاوفلاف  ؛  بیلاسألا كلتل  ةمئالم  رثكألا  حشرملا 
 . اًمامت اھتیھام  كاردإ  بعصلا  نمو  ًالبقتسم  الإ  ققحتت 
ىلع اًضيأ  نیعت  امبر  تازفحملا  نأ  يھ  ةراسلا  ءابنألاو 
ةعجار ةيذغت  ةقلح  هرودب  قلطي  امبر  يذلا   ، عانقإلا
ةرسأل تمدُق  يتلا  ضوعبلا  تاكبش  ركذت  لھ   . ةیباجيإ

دح يفو   ، لخدلا ةدايز  ّنإ  اقباس  انلق  دقل  ؟  ةریقف ةینیك 
ةدايز نكت  مل  ضوعب  ةكبش  لوأ  نم  تققحت  يتلا   ، اھتاذ
ةدحاو ىلع  لصح  يذلا  لفطلا  لعجل  يفكي  امب  ةریبك 
تناك نإ  ىتحو   . لبقتسملا يف  هلافطأل  ةدحاو  يرتشي 

ةبسنب 15 لخدلا  يف  ةدايز  ىلإ  تدأ  دق  ضوعبلا  ةكبش 
نم ديزت  لخدلا  يف  ةدايزلا  كلت  نإف   ، لفطلل ةئاملا  يف 
يف اھردق 5  لخد  ةدايزب  ةكبشل  مھئارش  ةیلامتحا 
لك تسیل  لخدلا  ةدايز  نإف   ، كلذ عمو  نكل   . طقف ةئاملا 

اھلافطأ ةباصإ  تالدعم  نأ  ةرسألا  ظحالت  دقف  ؛  ءيش
. ةكبشلل اھمادختسا  عم  لقأ  تحبصأ  دق  ضارمألاب 

تاكبش مادختسا  نأ  اًضيأ  رسألا  كردت  دق   ، كلذ قوفو 
هذھ تحت  مونلا  نأو  لھسألا  رایخلا  وھ  ضوعبلا 

. رمألا لوأ  يف  نودقتعي  اوناك  امم  اًجاعزإ  لقأ  تاكبشلا 
هذھ سابويد » نیلاكسب   » تربتخا  ، براجتلا ىدحإ  يفو 
تاكبش عیبل  ةیناث  ةلواحمب  اھمایق  لالخ  نم  ةیضرفلا 
تاكبش اھل  تمدُق  نأو  قبس  يتلا  رسألل  ضوعبلا 

اھل تمدق  يتلا  رسألا  ىلإ  اًضيأو   ، ًاناجم وأ  نمثلا  ةدیھز 
يأ مھمظعم  رتشي  ملو  يقیقحلا  اھرعسب  تاكبش 
تاكبش اھل  تمدق  يتلا  رسألا  نأ  ْتدجو  دقو   (96). تاكبش
رسألا اھسفن  يھ  تناك  اًدج  ةضفخم  راعسأب  وأ  ةیناجم 



اھيدل ناك  نإو  ىتح   ) ةیناث ةكبش  يرتشت  نأ  حجرُي  يتلا 
عفدت نأ  اھنم  بلط  يتلا  رسألاب  ةنراقم  لعفلاب ) ةدحاو 

، كلذ قوفو   . ىلوألا ةكبشلا  ىلع  لوصحلل  ًالماك  نمثلا 
نأ كلذو   ، صاخشألا نیب  يرست  ةفرعملا  نأ  ْتدجو  دقف 

ةیناجم ةكبش  ىلع  اولصح  نيذلا  ءالؤھ  ناریجو  ءاقدصأ 
. مھسفنأب ةكبش  اورتشي  نأل  ًاناحجر  رثكألا  مھ 

؟ انتكيرأ نم  دھشملا  ودبي  فیك 
رثؤت يتلا  اھتاذ  تالكشملا  يف  نوقلاع  ءارقفلا  نأ  ودبي 

تادقتعملاو تامولعملا  صقن  اھنیب  نمو   ، اًعیمج  انیف 
اوسیل نمم  نحن  اننأ  حیحص   . فيوستلل لیملاو  ةیھاولا 
فیفط قرفلا  نكل   ، ام اًعون  اًعالطاو  اًمیلعت  لضفأ  ءارقف 

يھ امنإ  فاطملا  ةياھن  يف  ةفرعم  نم  انيدل  ام  نأل 
. روصتن امم  لقأ  اًنیقي  يھو   ، ةياغلل ةلیئض  ةفرعم 

يتلا ةریثكلا  ءایشألا  نع  قثبني  يقیقحلا  انزیمت  نإ 
هایم اھیلإ  لصت  لزانم  نكسن  نحنف   . تایھيدب اھربتعن 
نأ حابص  لك  انیلع  نیعتي  الو   ، بیبانألا ربع  ةفیظن  برش 

فرصلا هایم  امأ   . هایملا ردصم  ىلإ  رولكلا  ةفاضإ  ركذتن 
ثدحي فیك  فرعن  نأ  نود   ، اھسفن نم  بھذتف  يحصلا 

ام نولذبي  انءابطأ  نأب  قثن  نأ  ًابلاغ  عیطتسنو   . ًالعف كلذ 
ةیحصلا ةياعرلا  ماظن  ةردق  يف  اًضيأ  قثنو   ، مھعسوب

سیل  . يغبني امو ال  يغبني  ام  انل  ددحي  نأ  ىلع  يموكحلا 
سرادملاف  ، انلافطأ نصحُن  نأ  ىوس  رخآ  رایخ  نم  انمامأ 
میعطتلا اوقلت  دق  اونوكي  مل  ام  مھب  لبقت  نل  ةیموكحلا 
نونوكیس مھنإف   ، مھمیعطت نع  انزجع  نإ  ىتحو   ، مزاللا

. اًعیمج نینصحُم  مھب  نیطیحملا  مھءارظن  نأل  نینمآ 
ىدل تآفاكملا  يحصلا  نیمأتلا  تاكرش  انل  دصرتو 
اننأ نم  ةیشخ  كلذو   ، ةضايرلا ةسرامم  تاعاقب  انقاحتلا 
رثكألا رمألاو   . كلذ لعفت  مل  ام  تاعاقلا  هذھب  قحتلن  نل 



هماعط ةبجوب  هلاب  لغشي  انمظعم ال  نأ  وھ   ، امبر ةیمھأ 
ام اًردان  اننإ   ، ىرخأ ةرابعب   . اھب ءيجیس  نيأ  نمو  ةقحاللا 
ىلع ةردقو  ةميزع  نم  انيدل  ام  ىلع  دامتعالل  جاتحن 
اولعفي نأ  ءارقفلا  ىلع  نیعتي  امیف   ، تاذلا يف  مكحتلا 

. اًمئاد كلذ 
وأ ةمكحلا  دحأ  ىدل  رفوتي  ال  هنأ  كردن  نأ  انل  يغبني 

ًالوؤسم نوكي  نأل  يفكت  يتلا  ةفرعملا  وأ  ربصلا 
امدنع ةبئاصلا  تارارقلا  ذاختا  نع  ةلماك  ةیلوؤسم 
نيذلا لعجي  يذلا  هسفن  ببسللو   . هتحصب رمألا  قلعتي 
ةلفاح ةایح  نوشیعي  ةینغلا  لودلا  يف  نوشیعي 

تاسایسل ةسیئرلا  ةياغلا  نإف   ، ةیئرملا ریغ  تازفحملاب 
حیتت نأ  يغبني  ةریقفلا  لودلا  يف  ةیحصلا  ةياعرلا 

ام لھسأك  ةیئاقولا  ةياعرلا  ىلع  لوصحلا  لبس  ءارقفلل 
حاتملا جالعلا  ةدوج  طبضت  هسفن  تقولا  يفو   ، نوكي

، كلذ وحن  اھنم  قالطنالا  نكمي  ةطقن  لضفأو   . صاخشألل
ریفوت يھ   ، راعسألاب صاخشألا  ىدل  غلابلا  رثأتلل  اًرظنو 
رسألا عیجشت  ىتح  وأ  ًاناجم  ةیئاقولا  ةياعرلا  تامدخ 
لوصحلا رایخ  لعجو   ، تآفاكملا ربع  اھیلع  لوصحلا  ىلع 

. كلذ نكمأ  املك  يضارتفالاو  يعیبطلا  رایخلا  وھ  اھیلع 
؛ هایملا رداصم  راوجب  عضوت  نأ  بجي  رولكلا  فرص  ةزھجأف 

لافطألاو ؛  مھلافطأ میعطت  ىلع  مھتأفاكم  يغبني  ءابآلاو 
ةیلیفطلا ناديدلل  ةدراطلا  ریقاقعلا  مھؤاطعإ  يغبني 

هجوُت نأ  يغبنيو  ؛  ةسردملا يف  ةیئاذغلا  تالمكملاو 
ةیتحتلا ةینبلا  تاعورشم  ىلإ  ةماعلا  تارامثتسالا 
قطانملا يف  لقألا  ىلع  ولو   ، يحصلا فرصلاو  هایملل 

. ةیناكسلا ةفاثكلا  تاذ 
نإف  ، ةماعلا ةحصلا  عاطق  يف  تارامثتسا  اھنأل  اًرظنو 
اًفاعضأ ققحي  فوس  يلاملا  معدلا  اذھ  نم  اًریثك 

يف ضافخنالا  عم  ققحتت  يتلا  بساكملا  نم  ةفعاضم 



ىوتسم يف  عافترالاو   ، ةافولاو ضارمألا  تالدعم 
وحن ىلع  نوضرمي  نيذلا  لافطألا  نأ  حجري  ذإ   – روجألا

نوققحياذھبو لوطأ  ةدمل  سرادملاب  نوقحتلي  لقأ 
انعسوب نأ  ينعي  ال  ّهنأ  ّالإ   . مھریغ نم  ىلعأ  لیخادم 

. لخدت نود  هسفن  ءاقلت  نم  ثدحیس  كلذ  نأب  ضارتفالا 
ةديدشلا ةیمھألاو  دئاوفلا  لوح  ةصقانلا  تامولعملاف 

ددحت ام  يھ  ينآلا  رضاحلل  صاخشألا  اھیلوي  يتلا 
هرامثتسا يف  سانلا  بغري  يذلا  لاملاو  دھجلا  رادقم 

. ةسخبلا ةفلكتلا  تاذ  ةیئاقولا  تایجیتارتسالا  يف  ولو 
، ةفلكتلا ةصیخر  تایجیتارتسالا  هذھ  حبصت  ال  امدنعو 

امدنع امأ   . لاحلا ةعیبطب  لاملا  ةلأسم  زربت  ام  اًمئادف 
بجي ذإ   ، اًجودزم حبصي  يدحتلا  نإف   ، جالعلاب رمألا  قلعتي 
يف سانلا  هجاتحي  يذلا  ءاودلا  نمث  نأ  نم  دكأتلا 
مل  ، ام ببسل   ،« تاتبمإ ویبإ   » نأ اًحضاو  ناك   ) مھلوانتم

ةجاحب اھدلو  ناك  يذلا  وبرلا  ءاود  ةفلكت  لمحت  عطتست 
ال يتلا  ةيودألا  ىلإ  لوصولا  دییقت  اًضيأ  بجيو   ،( هیلإ

اھيدل يتلا  تالاحلا  ديازت  نود  ةلولیحلل  كلذو  اھنوجاتحي 
ءاشنإ يف  قحلا  میظنت  نأل  اًرظنو   . ریقاقعلل ةمواقم 
مھسفنأل صاخشألا  ضعب  حنم  يفو  ةیبطلا  تادایعلا 

يف تاموكحلا  مظعم  ةردق  قوفي  ًالمع  ودبي  بیبط  بقل 
راشتنا ضفخل  ةدیحولا  ةقيرطلا  نإف   ، ةیمانلا لودلا 
ریقاقعلل طرفملا  مادختسالاو  ةيویحلا  تاداضملا  ةمواقم 

عیب تایلمع  طبضل  دھجلا  ىراصق  لذب  يھ  ریثأتلا  ةیلاع 
. ریقاقعلا هذھ 

ىلعو يھو   ، ةيوطلُس تاسرامم  رومألا  هذھ  لك  ودبت 
يف لب   ، لھس رمأ  هنإف  ذئدنع  نكل   . اًنیقي كلذك   ، ام وحن 
رطاخم لوح  نيرخآلا  ظعوب  موقن  نأ   ، ةلوھسلا ةياغ 
ىلوتن نأل  ةجاحلا  لوحو  ةيوطلسلا  تاسرامملا 
نوعبرتم نحنو  كلذ  لك   ، انسفنأب انتایح  نع  ةیلوؤسملا 



انسلأ  . يحصلاو نمآلا  انلزنم  يف  ةریثولا  انتكيرأ  ىلع 
، يرثلا ملاعلا  يف  نوشیعي  نيذلا  ءالؤھ   ، نحن

يتلا ةيوطلسلا  تاسرامملا  نم  نیمئادلا  نيدیفتسملا 
داكن ال  ىتح  ماظنلا  يف  اًمامت  ةرذجتم  نآلا  تحبصأ 
ةيانع انسفنأب  ىنعُن  نأ  طقف  انل  نمضت  ال  اھنإ  ؟  اھحملن

، اًضيأ امنإو   ، رارقلا باحصأ  انك  ول  لعفنس  انك  امم  لضفأ 
انحنمتو  ، اياضقلا هذھ  يف  ریكفتلل  رارطضالا  نم  انیفعُت 

نوؤش ةیقب  ىلع  زكرن  ىتح  اھجاتحن  ةینھذ  ةحاسم 
سانلا فیقثت  ةیلوؤسم  نم  انیفعُي  ال  اذھ  نكل   . انتایح

يف امب   ، عیمجلل نونيدم  اننإ   . ةماعلا ةحصلاب  مھتیعوتو 
حوضو اًحضاو  اًریسفت  مھل  مدقن  نأب   ، ءارقفلا كلذ 
مھیلع نیعتي  اذاملو   ، میعطتلا ةیمھأ  مھل  نیبي  سمشلا 

لبق نم  ةفوصوملا  ةيویحلا  تاداضملا  تاعرج  اومتُي  نأ 
رمألا ةقیقح  يف  وأ   ، فرتعن نأ  انل  يغبني  هنأ  الإ   . بیبطلا
اذكھو  . دارملا ققحت  نل  اھدحو  تامولعملا  نأب   ، ربتعن نأ 
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 ٤
فصلا يف  بالطلا  غبنأ 

ةعقاولا يجداناجن  ةيرق  يفو  ماعلا 2009،  فیص  يف 
يھو  ،« اماراتناش  » انیقتلا  ، ةيدنھلا اكاتانراك  ةيالو  يف 

. لافطألا نم  ةتسل  ٌمأو  اھرمع  نم  نیعبرألا  يف  ةلمرأ 
رثإ تاونس  عبرأ  لبق  ةئجافم  ةتوم  اھُجوز  اھنع  تام 

، ةایحلا ىلع  نیمأت  هيدل  نكي  مل   . ةيدودلا ةدئازلاب  هتباصإ 
. هیلع لوصحلا  هترسأل  قحي  يدعاقت  بتار  يأ  كرتي  ملو 

باھذلا ىلع  نوموادي  رابكلا  ةثالثلا  لافطألا  لظ 
عطقنا امیف   ، لقألا ىلع  نماثلا  فصلا  ىتح  ةسردملل 
ةاتفو هرمع  نم  ةرشاعلا  يف  ٌدلو  امھو  نارخآ –  نالفط 
لمعت ةاتفلا  تناك   . ةسردملا نع  ةرشع - ةعبارلا  يف 
يذلا توملا  نأ  نظن  انك   . ناریجلا دحأ  هكلمي  لقح  يف 

نم لافطألا  بحس  ىلع  ةرسألا  مغرأ  ام  وھ  بألا  لجاع 
. لمعلا قوسل  مھنم  رابكلا  لاسرإو  ةسردملا 

ةافو دعبف   . مھفلا كلذ  انل  تحَّحص  اماراتناش »  » نكل
تأدبو ةرسألا  اھكلمت  يتلا  لوقحلا  ریجأتب  تماق   ، اھجوز
يفكي كلذ  ءاقل  هبسكتت  ام  ناك   . ةموایملاب ةریجأك  لمعت 
تلسرأ دق  ةاتفلا  تناكو   . ةیساسألا مھتاجایتحا  ةیبلتل 

دعب الإ  ثدحي  مل  كلذ  نأ  دیب   ، لوقحلا يف  لمعلل  اًقح 
اھل ديرت  نكت  مل  مألا  نأل  كلذو   ، ةسردملا نع  اھعاطقنا 
اولصاو دقف  لافطألا  ةیقب  امأ   . تیبلا يف  ةلطاع  ثكمت  نأ 

ناك  ، رابكلا ةثالثلا  لافطألا  نیب  نمو  ةسردملل –  مھباھذ 
تناكو  ) امھانیقتلا امدنع  نیبلاط  الاز  ام  امھنم  نانثا 

ةنس نيرشعو  نیتنثا  رمعلا  نم  غلبتو  ةجوزتم  امھربكأ 
ناك ربكألا  دلولا  نأ  انملع  لوألا .) اھدولوم  راظتنا  يفو 



برقألا ةنيدملا  يھو   ، ریجتاي ةنيدم  يف  ةیلكلاب  اًقحتلم 
نالفطلا امأ   . اًملعم نوكیل  كانھ  سردي  ثیح   ، ةيرقلل

امھنأل ىوس  ءيشل  ال  ةسردملا  اكرت  دقف  ناطسوألا 
. اھیلإ باھذلا  اضفر 

نمو  ، ةيرقلا نم  ةبرقم  ىلع  ةدع  سرادم  دجوت  تناك 
ناكو  . ةصاخلا سرادملا  ضعبو  ةیموكح  ةسردم  اھنیب 

الإ  ، ةیموكحلا ةسردملا  يف  نیلجسم  نالفطلا  ناذھ 
ىرخألا ولت  ةرملا  ةسردملا  نم  برھلا  ىلع  ابأد  امھنأ 

ىلع ناموادي  امھلعج  يف  لمأ  يأ  امھمأ  تدقف  ىتح 
، رشعلا تاونسلا  وذ  دلولا  متمت  دقو   . امھسورد روضح 
نأ دیفي  امب   ، اھانیقتلا امدنع  همأ  ةبحصب  ناك  دقو 

. رجضلا ىلع  ثعبي  ًاناكم  تناك  ةسردملا 
اھدجن لودلا  مظعمو   . اھديري نمل  ةحاتم  سرادملا  نإ 
يئادتبالا ىوتسملا  يف  ولو   ، ًاناجم اھئانبأل  میلعتلا  حیتت 

الإ  . سرادملا يف  نولجسم  لافطألا  مظعمو   . لقألا ىلع 
لوح اھانيرجأ  ةعونتم  تاسارد  لالخ  نمو   ، كلذ عم  اننأ 
يف نیب 14  ام  حوارتت  بایغلا  تالدعم  نأ  اندجو   ، ملاعلا
بایغلا نوكي  ال  ام  ًابلاغو   (97). ةئاملا يف  و50  ةئاملا 

نم مغرلابو   . تیبلا يف  هضرفت  ةحضاو  ةجاحب  اًعوفدم 
ةیحص ةلاح  نع  مجنت  تناك  بایغلا  تالاح  ضعب  نأ 
ناديدلا نم  نوجلاعي  نيذلا  لافطألا  ناك   ، ًالثمف ؛  ةئیس

– (98) ةسردملا نع  مايأ  ةعضب  نوبیغتي  اینیك  يف  ةيوعملا 
سكعي حجرألا  ىلع  ناك  تالاحلا  هذھ  نم  اًریثك  نإف 
نوكي امبر  رمأ  وھو   ) ةسردملا ىلإ  باھذلا  نم  اًروفن 
مايأ نع  انمظعم  هركذتي  ام  بسحب  كلذو   ، ًایملاع

لافطألا ءالؤھ  ءابآ  نأ  ةقیقح  اًضيأ  سكعيو   ،( هتلوفط
باھذلا ىلع  مھلمح  يف  نیبغار  وأ  نيرداق  اوسیل 

. ةسردملل
ىلع ًالیلد  ربتعي  كلذ  نإف   ، نيدقتنملا ضعبل  اًقفوو 



ةدايز ىلإ  ةیمارلا  ةیسسؤملا  دوھجلا  يف  يثراك  لشف 
سرادملا دییشتف   ، يقوفلا جھنلا  ربع  میلعتلا  تالدعم 

كلذ بحصي  نكي  مل  اذإ  ًىدُس  بھذي  نیملعملا  فیظوتو 
ناك اذإ   ، لباقملاب ؛  میلعتلا ىلع  يوقو  يساسأ  بلط 

ةعیبطب رھظي  فوسف   ، تاراھملا ىلع  يقیقح  بلط  ةمث 
ةباجتسا ضرعلا  رھظي  مث   ، میلعتلا ىلع  بلطلا  لاحلا 

عم ةقستم  ریغ  ودبت  ةیلؤافتلا  ةرظنلا  كلت  نأ  الإ   . بلطلل
يف ٌصقن  دیكأت  لكب  دجوي  الف  »؛  اماراتناش  » لافطأ ةصق 

، اكاتانراك ةيالو  يف  نیملعتملا  صاخشألا  ىلع  بلطلا 
ةعانص زكارم  نم  اًزكرم  ربتعت  رولجنب  اھتمصاعف 
يتلا  ، ةرسألا تناكو   . دنھلا يف  تامولعملا  ایجولونكت 
اًملعم حبصي  نأل  هلیبس  يف  ًاّباش  اھدارفأ  نیب  مضت 

. هیف رامثتسالا  يف  بغرتو  میلعتلا  ةمیق  كردت 
نع ةیمانلا  لودلا  يف  سرادملا  زجع  ناك  اذإف   ، اذكھو
يف صقن  دوجوب  هریسفت  نكمي  ال  لافطألا  بذج 

ةلماعلا ىوقلا  ىلع  بلطلا  يف  صقن  وأ  سرادملا 
نيأف  ، مھلافطأ میلعتل  رومألا  ءایلوأ  ةضراعم  وأ  ةملعتملا 

؟ نذإ للخلا 

بلطلاو ضرعلا  بورح 
، تادعاسملا لثم  اھلثم   ، ةیمیلعتلا تاسایسلا  تلظ 

عوضوم يف  لاحلا  وھ  امكو   . ةمدتحم تاشاقنل  اًعضوم 
ناك اذإ  ام  لوح  روحمتي  ال  شاقنلا  نإف   ، تادعاسملا
ىلع عیمجلاف   ) اًئیس وأ  اًدیج  اًرمأ  هتاذ  دح  يف  میلعتلا 
اًملعتم نوكي  نأ  ءرملل  لضفألا  نأ  ىلع  نوقفاوي  حجرألا 

كلذ نع  ًالدب  روحمتي  امنإو   ،( ملعتم ریغ  نوكي  نأ  نع 
فرعت وأ  لخدتت  نأ  تاموكحلل  يغبني  ناك  نإ  ام  لوح 
بابسألا يف  اًنيابت  ةمث  نأ  نم  مغرلابو   . لخدتت فیك 

عدصلا طخ  نإف   ، ددصلا اذھ  يف  قاست  يتلا  ةددحملا 



هیف مسقي  يذلا  هتاذ  ناكملا  نم  اساسأ  نادیملا  مسقي 
تادعاسملل نوسمحتملا  ديؤي  ذإ   ، تادعاسملا عوضوم 

امیف  ، لخدتلا ىلع  ةمئاقلا  ةیمیلعتلا  تاسایسلا  اًمومع 
لخدتلا مدع  أدبم  تادعاسملا  يف  نوككشُملا  ديؤي 

(. فرصتلا يف  ةيرحلا  )
، تاسایسلا عانص  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  تداتعا  دقو 

ىنبتت نأ   ، لقألا ىلع  ةیلودلا  تاسایسلا  رئاود  يف  ولو 
؛ اھرھوج يف  ةطیسب  ةلكشملا  نأب  ةلئاقلا  رظنلا  ةھجو 
ىلإ لافطألا  لاخدإل  ام  ةقيرط  ىلع  روثعلا  انیلع  نأو 
يديأ ىلع  ةباذج  ةقيرطب  مھمیلعت  مث   ، ةساردلا تاعاق 
فوسف ىرخألا  رصانعلا  امأ   ، اًدیج ًابيردت  اوقلت  نیملعم 
صاخشألا ءالؤھ  ىمسن  فوسو   . اھسفنب اھقيرط  قشت 

يديؤم  » مساب میلعتلا » ریفوت  لـ» ةيولوألا  نوطعي  نيذلا 
ىلإ ةراشإلل   ”wallah“ ةيدنھلا ةملكلا  نيریعتسم  ضرعلا »
ءامسأ يف   ) ، ام ءيش  ديروتب  دھعتي  يذلا  صخشلا 

”lakdawallah“ لثم ءامسأ  كانھ  دنھلا  برغ  يف  تالئاعلا 
تابورشملا دھعتم  يأ   ”Daruwala“ و  ، بشخلا دھعتم  يأ 

بنجتل كلذو  قدانبلا ) عئاب  يأ   ”Bandukwala“ و  ، ةیلوحكلا
مھو  ، ةعفنملا داصتقا  يديؤم  نیبو  مھنیب  طلخلا 

ام لك  يف  باوصلا  هبناج  دق  زنیك »  » نأ نوري  نويداصتقا 
لاكشأ نم  لكش  يأ  رمألا  عقاو  يف  نوضراعيو   ، هب ىتأ 

. ةموكحلا لخدت 
يديؤم  » ةناكم ىلع  حضوألا  لاثملا  دجن  نأ  اننكمأ  امبر 
ممألاب ةصاخلا  ةیفلألل  ةیئامنإلا  فادھألا  يف  ضرعلا »
اھیلع تقفاوت  يتلا  ةینامثلا  فادھألا  يھو   ، ةدحتملا
لوصولل دعومك  ماعلا 2015  تددحو  ماع 2000  ملاعلا  لود 

، فادھألا هذھ  نم  ثلاثلاو  يناثلا  نافدھلا  ریشيو   . اھیلإ
، ناكم لك  يف  لافطألا  نكمتي  نأ  نامض   » ىلإ  ، بیترتلاب

يئادتبالا میلعتلا  ةلحرم  مامتإ  نم   ، ًاثانإ وأ  اوناك  اًروكذ 



يف نیسنجلا  نیب  توافتلا  ةلازإ  و« ماعلا 2015»،  لولحب 
لولحب كلذ  نوكي  نأ  لضفيو  يوناثلاو  يئادتبالا  میلعتلا 

دعوم ال يف  میلعتلا  لحارم  عیمجل  ةبسنلابو  ماعلا 2005، 
لوح تاموكحلا  مظعم  نأ  ودبيو  ماع 2015 ». زواجتي 

ىدل 95 رفوتت   ، ًالثم  ، دنھلا يف   . ةركفلا هذھ  ىنبتت  ملاعلا 
وأ لیم  فصن  مھنع  دعبت  ةسردم  لافطألا  نم  ةئاملا  يف 
اینیك لثم   ) ةديدع ةیقيرفأ  لود  كانھو   (99). ًالیلق رثكأ 
ىتح  ، ًایناجم  يئادتبالا  میلعتلا  تلعج  اناغو ) ادنغوأو 
نع ةرداص  ةیئاصحإل  اًقفوو   . لافطألاب سرادملا  تظتكا 

لیجستلا تالدعم  تمن  دقف   ، فیسینویلا ةمظنم 
، ءارحصلا بونج  ایقيرفأ  لود  يف  ةیئادتبالا  سرادملاب 
ىلإ ةئاملا  يف  نم 54  ىلإ 2006،  نم 1999  ةرتفلا  لالخ 
دقف  ، اھبونجو ایسآ  قرش  ةقطنم  يف  امأ   . ةئاملا يف   70
ةئاملا يف  ىلإ 88  ةئاملا  يف  نم 75  تالدعملا  هذھ  تداز 

دقف  ، يملاعلا دیعصلا  ىلع  امأ   . اھسفن ةرتفلا  لالخ 
مھو میلعتلا  جراخ  اوبرست  نيذلا  لافطألا  ددع  ضفخنا 

ىلإ 73 يف 1999  نویلم  نم 103  ةسردملا  نس  يف 
ينامثلا لودلاب  ةصاخلا  انتانایب  يفو  يف 2006 . نویلم 

نيذلا مھو   ) نیمدعملا ءارقفلا  نیب  ىتح  هنإف   ، ةرشع
تزواجت دقف  مویلا ) يف  اتنس  نم 99  لقأ  ىلع  نوشیعي 

يف لقألا  ىلع  كلذو   ، ةئاملا يف  تالدعملا 80  هذھ 
. اھل تانایب  انيدل  يتلا  لودلا  ةعومجم  فصن 

يوناثلا میلعتلا  ةلحرم  ىلإ  لوصولا  نأ  نم  مغرلابو 
فادھألا نمض  جردني  ال  قوف ) امف  عساتلا  فصلا  نم  )

داز دقف   . كلذ عم  اًمدقت  لجس  هنأ  الإ   ، ةیفلألل ةیئامنإلا 
نم 25 ىلإ 2008  نم 1995  ةرتفلا  لالخ  لیجستلا  يلامجإ 

بونج ایقيرفأ  لود  يف  ةئاملا  يف  ىلإ 34  ةئاملا  يف 
، ایسآ بونج  يف  ىلإ 51  ةئاملا  يف  نمو 44   ، ءارحصلا

كلذو  (100)، ایسآ قرش  يف  ىلإ 74  ةئاملا  يف  نمو 64 



ریثكب قوفت  ةيوناثلا  سرادملا  ةفلكت  نأ  ةقیقح  مغر 
ةلحرملا هذھ  وملعمف   . ىندألا ةیمیلعتلا  لحارملا  ةفلكت 

، ًالیھأت لضفأ  اونوكي  نأ  نیعتي  هنأل  ةفلكت  ىلعأ 
دوقفملا لخدلا  ةمیق  نإف  لافطألاو  ءابآلل  ةبسنلابو 

نأل اًرظن  ریثكب  ربكأ  نوكت  ةدوقفملا  لمعلا  قوس  ةربخو 
. لاملا بسكو  لمعلا  مھعسوب  نسلا  هذھ  يف  لافطألا 

ةیمھأ تاذ  ىلوأ  ةوطخ  سرادملل  لافطألا  لاخدإ  ربتعي 
ةیلمع هیف  قلطنت  يذلا  ناكملا  يھ  ةسردملاف   ، ةغلاب

ناك اذإ  ةدئافلا  ةدودحم  حبصت  ةوطخلا  هذھ  نكلو   . ملعتلا
ًالیئض اًردق  نوملعتي  وأ  اًئیش  كانھ  نوملعتي  ال  لافطألا 

وھ بارغتسالا  ىلع  ثعبي  اممو   . هملعت مھل  يغبني  امم 
تانالعإلا نمض  ةزراب  ةیمھأب  ىظحت  ملعتلا ال  ةلأسم  نأ 

هنأ ىلع  صنت  ال  ةیفلألل  ةیئامنإلا  فادھألاف   . ةیلودلا
، ةسردملا يف  ءيش  يأ  اوملعتي  نأ  لافطألل  يغبني 

ةلحرم اولمكي  نأ  بجي  مھنأ  ىلع  صنلاب  يفتكتو 
ةمق رمتؤمل  يماتخلا  نایبلا  يفو   . میلعتلا نم  ةیساسأ 
راكاد ةیلاغنسلا  ةمصاعلا  يف  دقُع  يذلا  عیمجلل  میلعتلا 
ةیبرتلل ةدحتملا  ممألا  ةمظنم  ةياعرب  ماعلا 2000،  يف 
ةدوجب ءاقترالا  فدھ  ءاج   ،( وكسنویلا  ) ةفاقثلاو مولعلاو 
ةتسلا فادھألا  نمض  سداسلا  بیترتلا  يف  میلعتلا 

ام ىلع   ، ينمضلا ضارتفالا  ناكو   . نایبلا اھنمضت  يتلا 
. سرادملاب قاحتلالا  نع  قثبني  فوس  ملعتلا  نأ  وھ   ، ودبي
نم وحنلا  اذھ  ىلع  ریست  ال   ، ظحلا ءوسلو   ، رومألا نكلو 

. ةطاسبلا
يملاعلا حسملا  جمانرب  ثعب  و2003،  يماع 2002  يفو 

نلعم ریغ  وحن  ىلع  نیحاَّسم  سرادملا » يف  بایغلل 
دقو  . لود تس  يف  سرادملا  نم  ةیلیثمت  ةنیع  ىلإ 
يف نیملعملا  نأ  ىلإ  ةیساسألا  ةجیتنلا  يف  اوصلخ 
ادنغوأو وریبو  ایسینودنأو  دنھلاو  روداوكإلاو  شيدالجنب 



نیب نم  اًدحاو  اًموي  مھسرادم  نع  طسوتملا  يف  نوبیغتي 
لك يف  عفترت  ةبسنلا  هذھ  نأو   ، لمع مايأ  ةسمخ  لك 

ةصاخلا تانایبلا  ریشت   ، كلذ قوفو   . ادنغوأو دنھلا  نم 
ةسردملا يف  نوملعملا  دجوي  امدنع  ىتح  هنأ  دنھلاب 

مھنأ نیبتي  ام  ًابلاغف   ، مھفوفص لخاد  اونوكي  نأ  ضرتفُيو 
نولدابتي وأ  ةفیحصلا  نوعلاطي  وأ  ياشلا  نوستحي 

يف كانھ 50  نإف   ، اًمومعو   . لیمز عم  ثيدحلا  فارطأ 
ال ةیموكحلا  ةيدنھلا  سرادملا  يف  نیملعملا  نم  ةئاملا 

يغبني يتلا  تاقوألا  يف  مھفوفص  سأر  ىلع  نودجوي 
نأ لافطألل  نذإ  يغبني  فیكف   (101). كانھ اھیف  اونوكي  نأ 

؟ اوملعتي
ةمظنم يھو  ماتارب »  » ةمظنم تررق  ماعلا 2005،  يفو 
وطخت نأ   ، میلعتلا ىلع  اھدوھج  زكرت  ةیموكح  ریغ  ةيدنھ 

ام ةقیقح  فشكت  نأو  ددصلا  اذھ  يف  مامألل  ةوطخ 
دق ماتارب »  » ةمظنم تناكو   . لعفلاب لافطألا  هملعتي 

سدنھم وھو   ،« نافاش فادام   » نم ةردابمب  تسسأت 
ناميإ هيدلو  ةدحتملا  تايالولا  يف  همیلعت  ىقلت  يئایمیك 

نأ  ، مھعسوبو  ، مھل يغبني  لافطألا  عیمج  نأب  عزعزتي  ال 
نأ عاطتسا  دقو   . اوملعتیل اوؤرقي  نأو  ةءارقلا  اوملعتي 
ةریغص ةيریخ  ةیعمج  درجم  نم  ماتارب »  » ةمظنمب ضھني 
ىلإ فیسینویلا »  » ةمظنم اھاعرتو  يابموم  ةنيدم  يف 
امبرو لب   ، دنھلا يف  ةیلھألا  تامظنملا  تايربك  ىدحإ 
يلاوح ىلإ  ماتارب »  » جمارب لصت  ذإ  ؛  عمجأ ملاعلا  يف 

يف نآلا  يھو   ، دنھلا ءاجرأ  عیمج  يف  لفط  نویلم   34.5
اھنم اًمعدو   . ملاعلا لود  ةیقب  ىلإ  لوخدلل  اھلیبس 
نم اًقرف  ماتارب »  » تلكش  ، میلعتلا ةلاحل  يونسلا  ريرقتلل 
دقو  . ةئامتسلا دنھلا  ءایحأ  عیمج  يف  نیعوطتملا 
مت ىرق  يف  لفط  ىلع 1000  ديزي  ام  قرفلا  هذھ  تربتخا 

يلامجإلا 700 غلب  ثیح   ، يح لك  نم  ًایئاوشع  اھرایتخا 



قلطأ دقو   . لافطألا ءالؤھل  ءادأ  ريرقتب  اوجرخو  لفط - فلأ 
ةموكحلا تادایق  زربأ  دحأ  وھو  ایلاولھأ » غنیس  كیتنوم  »

ام نأ  الإ   ، ريرقتلا  ، كاذنآ رمتؤملا  بزح  اھدوقي  ناك  يتلا 
فشك دقف   . ةجھبلا هبلق  ىلع  لخدیل  نكي  مل  هأرق 
نيذلا لافطألا  نم  ةئاملا  يف  يلاوح 35  نأ  ريرقتلا 
ةرشع عبرأ  ىلإ  تاونس  عبس  نیب  ام  مھرامعأ  حوارتت 

ىوتسملا نم   ) ةطیسب ةرقف  ةءارق  نوعیطتسي  ال  ةنس 
لافطألا نم  ًابيرقت  ةئاملا  يف  عیطتسي 60  ال  امیف  لوألا )

ملو يناثلا .) ىوتسملا  نم   ) ةطیسب ةياكح  ةءارق 
نم ةیباسح  ةیلمع  ءارجإ  ةئاملا  يف  ىوس 30  عطتسي 
جئاتن امأ   (102) (. ةیساسأ ةمسق  ةیلمع   ) لوألا ىوتسملا 
هنأو امیسال   ، ةياغلل ةمداص  تءاج  دقف  باسحلا  ةدام 

تایتفلاو نایبصلا  يرجُي  ثلاثلا  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج  يف 
رجتم وأ  كشك  يف  مھءابأ  نودعاسي  نيذلا  تاریغصلا 
تقولا لوط  اًدیقعت  رثكأ  ةیباسح  تایلمعب  ةرسألل  دوعي 
سرادملا هب  موقت  ام  لھف   . ةقرو وأ  ملقب  ةناعتسالا  نودو 

؟ مھلھج تیبثت  وھ  العف 
دیسلا فطل  يف  اًعیمج  اونوكي  مل  ةموكحلا  ءاضعأ  نكل 
رارقإلا ودان  لمات  ةيالو  ةموكح  تضفر  دقف   ،« ایلاویلھأ »

هیلإ تراشأ  يذلا  ءوسلا  نم  دحلا  اذھ  غلب  دق  اھءادأ  نأب 
اًقرف تفلك  مث   ، میلعتلا ةلاحل  يونسلا  ريرقتلا  تانایب 
ءوسلو يتلا  قرفلا  يھو   ، تارابتخالا هذھ  ةداعإب  ةصاخ 
جئاتن قالطإ  متي  ًایلاحو   . ةئیسلا ءابنألا  قدص  تدكأ   ، ظحلا
دقعي رمتؤم  ربع  دنھلا  يف  میلعتلا  ةلاحل  يونسلا  ريرقتلا 

اھئایتسا نع  فحصلا  ربعت  ثیح  ماع  لك  نم  رياني  يف 
لالخ نویميداكألا  قرطتي  امیف  جئاتنلا  ءوس  نم 
نأ دیب   ، تایئاصحإلا نع  ثيدحلل  ةیشاقنلا  تاسلجلا 

. ةياغلل فیفط  رییغت  يھ  كلذ  لك  ةلصحم 
دقف  ، كلذ يف  اھدحو  تسیل  دنھلا  نإف   ، ظحلا ءوسلو 



يفو ناتسكاب  اھتراج  يف  هبشلا  ةديدش  جئاتن  تدجو 
يفو  . ةديدع ىرخأ  لود  نع  ًالضف   ، اھنع ةدیعبلا  اینیك 
ريرقتلا رارغ  ىلع  حسم  وھو   ،« وزيوي  » حسم دجو   ، اینیك
لافطألا نم  ةئاملا  يف  نأ 27   ، میلعتلا ةلاحل  يونسلا 

ةرقف ةءارق  نوعیطتسي  سماخلا ال  يساردلا  فصلا  يف 
ةئاملا يف  عطتسي 23  مل  امیف   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  ةطیسب 

ناتمدختسملا ناتغللا  امھو   ) ةیلیحاوسلا ةغللاب  ةءارقلا 
يف زجعو 30   ،( ةیئادتبالا سرادملا  يف  میلعتلا  يف 
يف امأ   (103). ةیساسألا ةمسقلا  ةیلمع  ءارجإ  نع  ةئاملا 
نمم لافطألا  نم  ةئاملا  يف  قفخأ 80  دقف   ، ناتسكاب

ىوتسملا نم  ةرقف  ةءارق  يف  ثلاثلا  فصلا  يف  مھ 
(104). لوألا

بلطلا يديؤم  فقوم 
نيدقتنملا نم  ةعومجم  مھو   ،« بلطلا يديؤم   » بسحب

ةدئاف ال  هنأب  نونمؤي  يلرتسيإ ) مایليو  كلذ  يف  امب  )
حضاو بلط  كانھ  نكي  مل  ام  میلعتلا  ریفوت  نم  ىجرُت 

تاسایسلا ءاطخأ  لك  صخلت  جئاتنلا  هذھ  نإف   ، هیلع
، مھيأر بسحبو   . ةیضاملا ةلیلقلا  دوقعلا  يف  ةیمیلعتلا 
ال ءابآلا  نأ  ةقیقح  ىلإ  ىزعُي  میلعتلا  ةدوج  يندت  نإف 

نوري مھنأل  كلذب  نوھبأي  ال  مھو   ، يغبني امك  اھب  نوھبأي 
 ) میلعتلا نم  اھیْنَج  مھنكمي  يتلا  ةیلعفلا  دئاوفلا  نأ 
 ( میلعتلا دئاوع »  » داصتقالا ءاربخ  هیمسي  ام  يھو 
نم ةوجرملا  ةدئاوفلا  ةمیق  عفترت  امدنعو   . ةضفخنم

ةدئاوفلا ةمیق  عفترت  امدنع  مث   ، يفكي امب  میلعتلا 
قاحتلا تالدعم  نإف   ، يفكي امب  میلعتلا  نم  ةوجرملا 
نیعتي نأ  نود   ، اًضيأ عفترت  فوس  سرادملاب  لافطألا 

نأ كلذو   . اھعفدل اھبناج  نم  دھجب  مایقلا  ةلودلا  ىلع 
ةصاخلا سرادملا  ىلإ  مھلافطأب  نولسري  فوس  سانلا 



كلت تناك  نإ  وأ   ، مھلجأ نم  اھسیسأت  متیس  يتلا 
تاموكحلا نوبلاطي  فوسف   ، ةظھاب ةفلكت  تاذ  سرادملا 

. سرادم ءاشنإب  ةیلحملا 
قاحتلالا رثأتي  ذإ  ؛  لعفلاب اًمساح  اًرود  بعلي  بلطلا  نإ 

كلذلو  ، میلعتلا اھققحي  يتلا  دئاوعلا  لدعمب  سرادملاب 
دعب دنھلا  يف  ءارضخلا  ةروثلا  لالخ  ملعتلا  ةمیق  تعفترا 
ىتح ةبولطملا  ةینفلا  ةفرعملا  ىوتسم  نم  تعفر  نأ 
عرسأ ةدايز  ىلإ  ىدأ  ام  وھو   ، اًحجان ًاحالف  ءرملا  حبصي 

رثكأ تناك  يتلا  قطانملا  يف  میلعتلا  تالدعم  يف 
(105). ءارضخلا ةروثلا  اھتلخدأ  يتلا  ةديدجلا  روذبلل  ةمءالم 

ةدوجوملا تالاصتالا  زكارم  جذومن  انيدل  حبصأ   ، اًرخؤمو
ام ةداع   ، ةدحتملا تايالولاو  ابوروأ  يفو   . لودلا جراخ 

فئاظول اھعاطتقال  اًرظن  داح  دقنل  زكارملا  هذھ  ضرعتت 
نم اًءزج  زكارملا  هذھ  تناك  دقف  دنھلا  يف  امأ   ، ةیلحم
يف ةریثم  ةدايز  تثدحأ  دق  اھنوكل  ةریغص  ةیعمتجم  ةروث 

كرتشا يفو 2002،   . تاباشلا مامأ  ةحاتملا  لمعلا  صرف 
سلجنأ سول  يف  اینروفیلاك  ةعماج  نم  نسنج » تربور  »
تاباشلل فیظوت  تاسلج  میظنتل  زكارملا  هذھ  ضعب  عم 

نمض عقتو  ًایئاوشع  تریتخا  يتلا  ىرقلا  ضعب  يف 
يھو  ، دنھلا لامش  يف  تايالو  ثالث  يف  ةیفير  قطانم 
وحن ىلعو   . لامعألا باحصأ  ةداع  اھیلإ  بھذي  نل  قطانم 
فیظوت تالدعم  يف  ةدايز  تثدح  دقف   ، ئجافم ریغ 
ریفوتب دھعتت  يتلا  ةصاخلا  لامعألا  زكارم  يف  تاباشلا 
تریتخا ىرخأ  ىرقب  ةنراقم   ، ىرقلا هذھ  يف  نیفظوملا 

امو  . كلت فیظوتلا  دوھج  نم  ًايأ  دھشت  ملو  اًضيأ  ًایئاوشع 
ءزجلا اذھ  نأ  ىلإ  رظنلابو   ، ربكأ وحن  ىلع  مامتھالا  ریثي 

دض زییمتلا  تاسرامم  هریغ  نم  رثكأ  هدوست  دنھلا  نم 
تایلمع ةيادب  نم  تاونس  ثالث  دعب  هنإف   ، ةأرملا
سمخ نس  يف  تایتفلا  قاحتلا  ةبسن  تداز   ، فیظوتلا



ىرقلا يف  سرادملاب  ةنس  ةرشع  ىدحإ  ىلإ  تاونس 
لب  ، ةيوئم طاقن  رادقمب 5  فیظوتلا  تایلمع  تدھش  يتلا 

نھنوحنمي اوناك  ءابآلا  نأ  ىلإ  ریشي  ام   ، نھنازوأ تدازو 
میلعت نأ  مھل  نیبت  امدعب  كلذو   ، ةياعرلا نم  ربكأ  اًردق 
اوذخأ كلذلو   ، ةيداصتقا ةمیق  ققحي  تاب  دق  تایتفلا 

(106). اضرب نھیلع  نوقفني 
أرطت يتلا  تاریغتلل  ةباجتسالا  ءابآلا  ناكمإب  هنأل  اًرظنو 
نإف  ، ةملعتملا ةلماعلا  ىوقلا  نم  تاجایتحالا  ىلع 

يدھعتمل ةبسنلاب   ، ىلثملا ةیمیلعتلا  تاسایسلا 
لعجا  . ةیمیلعت تاسایس  عضو  مدع  يھ   ، بلطلا
ةملعتم ةلامع  بلطتت  يتلا  لامعألا  يف  رامثتسالا 

طغض دلوتیف   ، ةملعتم ةلامعل  ةجاحلا  أشنت  فوسو  ًاباذج 
نأل اًرظن   ، شاقنلا لصاوتي   ، ذئدعب مث   . اھریفوت لجأ  نم 

فوسو  ، میلعتلاب اًقح  مامتھالا  يف  نوؤدبي  فوس  ءابآلا 
يتلا جئاتنلا  اوققحي  ىتح  نیملعملا  ىلع  نوطغضي 
رفوت نأ  ةیموكحلا  سرادملا  عطتست  مل  اذإو   . اھنوجتري

سرادملا قوس  ذئدنع  أشنت  فوسف   ، اًدیج  اًمیلعت 
قوسلا هذھ  يف  ةسفانملا  نأ  نوري  مھو   . ةصاخلا

يذلا میلعتلا  ةدوج  ىلع  لوصحلا  ءابآلل  نمضت  فوس 
. مھلافطأل هنوجاتحي 

ىلع اھرھوج  يف  بلطلا  يدھعتم  رظن  ةھجو  موقتو 
نم ًالكش  نوكي  نأ  ودعي  ال  میلعتلا  نأ  اھدافم  ةركف 

، میلعتلا يف  نورمثتسي  سانلاف   . رامثتسالا لاكشأ 
ديزملا ينج  ةیغُب   ، رخآ ءيش  يأ  يف  نورمثتسي  املثم 
ةمثو  . ًالبقتسم ةديازتم  لیخادم  لكش  ىلع  لاملا  نم 
هرابتعاب میلعتلا  وحن  ةرظنلا  هذھ  يرتعت  ةحضاو  ةلكشم 

، رامثتسالاب نوموقي  نم  مھ  ءابآلا  نأ  يھو  ًارامثتسا 
كلت داصح  يتأي  ًانایحأو   ، رامثلا لافطألا  ينجي  امیف 

لافطألا ضعب  نأ  نم  مغرلابو   . ةياغلل اًرخأتم  رامثلا 



ام ربع  تارامثتسالا  هذھ  ةمیق  دادسب » « ًالعف نوموقي 
نإف  ، رمعلا مھب  مدقتي  امدنع  مھئابآل  ةياعر  نم  هنورفوي 
وأ  ، ضضم ىلع  مھئابآل  ةياعرلا  هذھب  نوموقي  رثُك  نيرخآ 

نوركنتي امدنع  دادسلا » نع  نوفلختي   » ةطاسبب مھدجن 
َُرَبي امدنع  ىتحو   . مھتایح لالخ  مھنع  نولختيو  مھئابآل 
ردقلا نأ  اًمئاد  مزاللا  نم  سیلف   ، مھءابآ لافطألا 
اوضمأ مھنوكل  لافطألا  هبسكي  يذلا  لاملا  نم  يفاضإلا 
كلتب دوعي  فوس  ةسردملا  يف  ةیفاضإلا  ةنسلا  كلت 
ءابآ دیكأت  لكب  انفداص  دقو  ءابآلا –  ىلع  ةریبكلا  ةدئافلا 
ءاینغأ مھؤانبأ  هیف  ىحضأ  يذلا  مویلا  ىلع  نوفسأي 

مث نمو  ةصاخلا  مھتویب  ىلإ  لاقتنالا  مھل  حاتأ  وحن  ىلع 
مھب غلب  نأ  دعب  ةدحولا  ةایح  نوعرجتي  ىدارُف  مھكرت 

يداصتقا وھو   ،« زتلوش لوب   . يت  » ثدحتيو  . هغلبم رمعلا 
كلذ زتلوش » رودویت   » وھو  ، هدلاو نع   ، لیي ةعماج  يف 
هيوبأ نإ  ًالئاق   ، لبون ةزئاج  زاح  يذلا  ریھشلا  يداصتقالا 
يف ءاقبلا  هنم  ناديري  اناك  امھنأل   ، همیلعت ناضراعي  اناك 

. ةعرزملا
امدنع نورسُيو  نورخافي  ءابآلا  نم  اًریثك  نأ  ٌحیحص 
ةراسلا ءابنألا  هذھ  نولقنيو   ) اًنسح ءالب  مھؤانبأ  يلبُي 

دق مھنأب  نورعشي  امبرف  ىنعملا  اذھبو  مھناریج .) ىلإ 
دحاو سلف  ىلع  اولصحي  مل  نإو  ىتح  ةدايزو  مھقح  اولان 

وھ ًالثم  بألا  رظن  ةھجو  نم  میلعتلاف  نذإ   . مھئانبأ نم 
« ٌةبھ  » ىرخأ ةیحان  نمو  هنكل   ، ةیحان نم  رامثتسا 
نأ وھو   ، اًضيأ رخآ  ًابناج  ةمث  نكلو   . هئانبأل بألا  اھحنمي 

مھلافطأ – ءازإ  ةوقلا  قلطنم  نم  نوفرصتي  ءابآلا  مظعم 
نم ةسردملاب  قحتلیس  نم  نوررقي  نيذلا  مھف 

قوسل جرخي  وأ  تیبلا  يف  ثكمیس  نمو   ، مھلافطأ
ءابآلاف  . لیخادم نم  هنونجي  ام  نوقفني  فیكو   ، لمعلا

نم هیلع  لوصحلا  مھنكمي  ام  ءازإ  كش  مھرواسي  نيذلا 



مھعسوب حبصيو  قوطلا  نع  نوبشي  امدنع  مھئانبأ  لخد 
دح يف  ةمیقك  میلعتلا  نونمثي  الو   ، بألا ةدارإ  يدحت 

ةسردملا نم  مھئانبأ  جارخإل  نولیمي  امبر   ، هتاذ
مھغولب دنع  لمعلا  قوس  ىلإ  كلذ  نع  الدب  مھلاسرإو 
ةیمھألا نم  مغرلاب   ، ىرخأ ةرابعب   . مھرامعأ نم  ةرشاعلا 

ساقت امدنع   ) میلعتلل ةيداصتقالا  دئاوعلل  ةحضاولا 
نإف  ،( ملعتملا نبالا  اھققحي  يتلا  ةیفاضإلا  لیخادملاب 
لیبق نم  ءایشأ  يھو   ، اًضيأ رثؤت  امبر  ةریثك  ىرخأ  ءایشأ 
ءایخسأ انك  امھم   ، انلافطأل انتاعقوتو  لبقتسملل  انتاعلطت 

. مھعم
ببسلا وھ  اذھو   . ًامامت  :« ضرعلا يديؤم  دحأ  لوقيو 
عمتجملا نإ   . ةعفَدل ةجاحب  ءابآلا  ضعب  لعجي  يذلا 

ةلوفط شیع  يف  لفطلا  قح  كرتي  نأ  نكمي  رضحتملا ال 
بأ ءاوھأب  ًانوھرم  دیج  میلعت  ىلع  لوصحلا  يفو  ةیعیبط 
وھ نیملعملا  نییعتو  سرادملا  ءانب  نإ  « . هعامطأب وأ 
ىلإ لفط  لاسرإ  ةفلكت  ضفخل  ةیساسأو  ىلوأ  ةوطخ 
اذھو  . يفكت ال  دق  اھدحو  ةوطخلا  هذھ  نكل   ، ةسردملا

ال ةینغلا  لودلا  مظعم  لعجي  يذلا  ببسلا  رسفي  أدبملا 
اولسري نأب  مھمزلت  ذإ  ؛  رایتخالل ةصرف  ءابآلا  حنمت 

مل ام   ، ةنیعم نس  ىتح  ةسردملا  ىلإ  مھءانبأ 
بولطملا میلعتلا  مھل  نورفوي  مھنأ  اوتبثي  نأ  اوعیطتسي 

نوكت امدنع  حلفي  ال  هجوتلا  كلذ  نكلو   . لزنملا يف 
. میلعتلا ةیمازلإ  ضرف  اھنكمي  الو  تاردقلا  ةدودحم  ةلودلا 
مایق لعجت  نأ  ةموكحلا  ىلع  نیعتي   ، تالاحلا كلت  يفو 
نم ًايدجم  اًرمأ  ةسردملا  ىلإ  مھلافطأ  لاسرإب  ءابآلا 
ةادألا ءارو  ةنماكلا  ةركفلا  يھ  هذھو   . ةیلاملا ةیحانلا 

الأ  ، ةیمیلعتلا تاسایسلا  يف  رایتخالا  حیتت  يتلا  ةديدجلا 
. طورشملا يدقنلا  ليوحتلا  يھو 



ةيدقنلا تاليوحتلل  ریثملا  خيراتلا 
ةطورشملا

يف قباس  ذاتسأ  وھو   ،« يفیل وجایتناس   » لغش
ةرازو يف  ريزو  بئان  بصنم   ، نطسوب ةعماجب  داصتقالا 

ىلإ 2000، نم 1994  ةرتفلا  يف  ةیكیسكملا  ةیلاملا 
يذلا  ، دقعملا ةياعرلا  ماظن  حالصإ  ةمھم  هیلإ  تدنسُأو 
ربعو هنأب  ىري  ناكو   . ةفلتخم جمارب  ةدع  نم  فلأتي  ناك 
يف رامثتسالا  نیبو  ةياعرلا  تاعوفدم  يقلت  نیب  طبرلا 

نوكیسف  ،( میلعتلاو ةحصلا  لثم   ) يرشبلا لاملا  سأر 
مھست فوس  مویلا  لاومأ  نم  قفني  ام  نأ  نامض  هناكمإب 
بسحو ریصقلا  ىدملا  ىلع  سیل   ، رقفلا لاصئتسا  يف 

لیج ءانب  ربع  كلذو   ، اًضيأ  ليوطلا  ىدملا  ىلع  نكل 
كلذ همھلأ  دقو   . دیج میلعتب  ىظحيو  ةدیج  ةحصب  عتمتي 
جمانرب وھو   ،(PROGRESA « ) اسيرجورب  » جمانرب میمصتل 

لوأ اسيرجورب »  » جمانرب ناكو  طورشب .»  » تاليوحت
رسألل لاملا  مدقي  ناك  ذإ   ، طورشم يدقن  ليوحت  جمانرب 

ىلإ روضحلا  ىلع  اھلافطأ  بظاوي  نأ  ةطيرش  ةریقفلا 
ةياعرلا لئاسو  ىلع  ةرسألا  لصحت  نأو  ةسردملا 

نم ربكأ  اًردق  ىقلتت  رسألا  هذھ  تناكو   . ةیئاقولا ةیحصلا 
ول امم  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  اھلافطأ  ناك  لاح  يف  لاملا 
نم تناك  لاح  يفو   ، ةیئادتبالا ةلحرملا  يف  اوناك 

جمانربلا لعجلو   . اًدلو تسیلو  ةاتف  ةسردملاب  تقحتلا 
هذھ تناك  دقف   ، ةیسایسلا ةیحانلا  نم  ًالوبقم 
نع ةرسألل  تاضيوعت »  » ةروص يف  مدقت  تاعوفدملا 
اھلفط قحلُت  يتلا  ةرسألل  ةبسنلاب  ةدوقفملا  روجألا 
يف نكل   . لمعلا قوس  ىلإ  هھیجوت  نم  ًالدب  ةسردملاب 
امدنع كلذو   ، ةرسألا زیفحت  وھ  فدھلا  ناك  دقف   ، ةقیقحلا
اًرمأ ةسردملاب  اھلافطأ  قاحلإ  يف  ةرسألا  قافخإ  حبصي 



میلعتلا يف  ةرسألا  يأر  نع  رظنلا  ضغب   ، اھل اًفلكم 
. هتیمھأو

نمضي نأ  وھو   ، رخآ فدھ  هيدل  يفیل » وجایتناس   » ناكو
عضب لك  ةموكحلا  ریغت  عم  ىتح  جمانربلا  ةيرارمتسا 
ءاغلإب موقي  ام  ةداع  ديدج  سیئر  لك  نأل  اًرظن   ، تاونس
هجمارب نشدي  نأ  لبق  هفلس  اھأشنأ  يتلا  جماربلا  لك 
جمانربلا ققح  لاح  يف  هنأ  ىري  يفیل »  » ناكو  . ةصاخلا
ةموكحلا صلخت  نوكي  نلف   ، اًدوھشمو اًریبك  اًحاجن 
اًعورشم سسأ  كلذلو   . لھسلا رمألاب  هنم  ةديدجلا 
تریتخا ىرق  ةدع  نمض  طقف  هحرط  ثیح   ، ًایبيرجت
ىرقلا جئاتن  نیب  ةمراص  تانراقم  دقع  حاتأ  امم   ، ًایئاوشع

دقو  . رایتخالا اھیلع  عقي  مل  يتلا  كلتو  تریتخا  يتلا 
نأ لوبقم  كش  يأل  ًالاجم  عدي  وحن ال  ىلع  ةبرجتلا  تتبثأ 

سرادملاب لافطألا  قاحتلا  تالدعم  ديزُي  جمانربلا  كلذ 
نم ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  امیس  الو   ، سوملم وحن  ىلع 

ةيوناثلا سرادملاب  قاحتلالا  ةبسن  تعفترا  ذإ   ، میلعتلا
نمو  ، تانبلل ةئاملا  يف  يلاوح 75  ىلإ  ةئاملا  يف  نم 67 

(107). نینبلل ةئاملا  يف  ىلإ 77  ةئاملا  يف   73
ىلع تنھرب  يتلا  ىلوألا  ةلدألا  نم  اًضيأ  كلذ  ناكو 
تریغت امدنعف   . ةحجان ةیئاوشع  ةبرجتل  ةیعانقإلا  ةوقلا 
تحت ناك  نإو   ، جمانربلا يقب   ، اھنیح يف  ةموكحلا 

.”Oportunidades“ وأ سدادینیتربوأ »  » وھ ديدج  ىمسم 
نيدیلقت ىسرأ  دق  هنأ  كردي  نكي  مل  امبر  يفیل »  » نكلو
ةطورشملا ةيدقنلا  تاليوحتلا  جمانرب  نأ   ، لوألا  . نيديدج

اكيرمأ لود  ةیقب  لصوو  میشھلا  يف  رانلا  لثم  رشتنا  دق 
نإ ىتح   ، ملاعلا ءاجرأ  يقاب  ىلإ  اًقحال  مث   ، ةینیتاللا
ةنيدم يف  هبَّرج  دق  جربمولب » لكيام   » كرويوین ةدمع 
قلطت امدنع  ىرخألا  لودلا  نأ  وھف   ، يناثلا امأو   . كرويوین
اھنإف  ، اھب ةصاخلا  ةطورشملا  يدقنلا  ليوحتلا  جمارب 



ةیئاوشعلا براجتلا  نم  ةعومجم  ءارجإب  نآلا  موقت 
عيونت متي   ، براجتلا كلت  ضعب  يفو   . جماربلا هذھ  مییقتل 
میمصت لضفأ  ىلع  فوقولل  كلذو   ، جمانربلا صئاصخ 

. جمانربلل نكمم 
، ةخسنتسملا جماربلا  هذھ  دحأ  نأ  تاقرافملا  نمو 

حاجن يف  رظنلا  دیعن  انلعج  ام  وھ   ، يوالام يف  ناكو 
يف ةیطرَشلا  رصنع  نإ  اسيرجورب .»  » جمانرب
تسیل لخدلا  يف  ةدايزلا  نأ  ىلع  موقي  اسيرجورب » »
نوثحابلا حار  دقو   . زفحمل ةجاحب  ءابآلا  نأو  ةیفاك 
طورشم ریغ  جمانرب  ناك  اذإ  امع  نولءاستي  ءاربخلاو 
جمانرب اھققح  يتلا  اھسفن  جئاتنلا  ققحي  نأ  نكمي 
كنبلا اھارجأ  ةسارد  ْتدجو  دقو   . طورشملا ليوحتلا 

يف مھي  ال  ةیطرشلا  رصنع  نأ   ، ریثم وحن  ىلعو  يلودلا 
رسألا ىلع  نوثحابلا  ضرع  دقو   . قالطإلا ىلع  ءيش 
حوارتي ًایلام  ًاليوحت  ةسردملا  نس  يف  تانب  اھيدل  يتلا 
ةوقلا لداعت  بسحب   ) ًايرھش اًرالود  ىلإ 20  نیب 5  ام 
نھتانب قاحلإب  ًاطورشم  ليوحتلا  ناكو  ةیئارشلا .)

كلذ نكي  ملف  ىرخألا  ةعومجملا  يف  امأ   . ةسردملاب
ةعومجملا يھو   ) ةثلاثلا ةعومجملا  امأ   . اًدوجوم طرشلا 

ةلئاھ جئاتنلا  تناكو   . ليوحت يأ  قلتت  ملف  ةطباضلا )
ةئاملا يف  يمیلعتلا  برستلا  ةبسن  تغلب   ، ةنس دعبف  )
ةئاملا يف  زواجتت 6  مل  امیف   ، ةطباضلا ةعومجملا  يف 
جئاتنلا نكلو   ،( ليوحتلا نم  اودافتسا  نيذلا  ءالؤھ  نیب 
ليوحتلا اوقلت  نيذلا  ءالؤھل  ةبسنلاب  ةلثامتم  تناك 

ام  ، طورشملا ریغ  ليوحتلا  اوقلت  نيذلا  ءالؤھو  طورشملا 
لاسرإ ىلع  اومَغرُي  نأل  ةجاحب  اوسیل  ءابآلا  نأب  يحوي 
مھمعد وھ  هنوجاتحي  ام  لك  نأو   ، ةسردملل مھلافطأ 

يف تيرجأ  ىرخأ  ةسارد  تفشك   ، اًقحالو  (108). ًایلام
تاليوحتلا نیب  ةنراقم  تدقع  دق  تناكو  برغملا 



(109). ةھباشم جئاتن  نع   ، ةطورشملا ریغ  كلتو  ةطورشملا 
يذلا ببسلا  حضوت  ةدع  رصانع  حجرألا  ىلع  دجوتو 

مل امبرف  ؛  يوالام يف  اًقرف  عنصي  يلاملا  ليوحتلا  لعج 
وأ  ، ةسردملا تافورصم  دادس  ءابآلا  ةعاطتساب  نكي 
، عبطلاب  . مھلافطأ اھبسكي  يتلا  لاومألا  نع  ءانغتسالا 
تاذ مھتنبا  میلعت  ليومت  لجأل  نيوبألا  ضارتقا  نإف 
غلبت امدنع  هعنصتس  ام  ىلإ  اًدانتسا  تاونس  رشعلا 

هلاشتنابو  ، يلاملا ليوحتلا  نإ   . ةظقي ملح  وھ  نيرشعلا 
دجوأ دق  اًضيأ  نوكي  امبر   ، عقدملا رقفلا  ةوھ  نم  نيوبألل 
ةليوط ةرظن  ةایحلا  ىلإ  رظنلل  مزاللا  ينھذلا  شماھلا 
نآلا هتفلكت  عفدُت  ائیش  میلعتلا  اھعم  حبصي   ، ىدملا

مھقاحلإل مھرجرجت  وأ  كلافطأ  قیض  ریثت  نأ  كیلعف  )
امدنع الإ  اھرامث  يتؤت  ال  ةفلكت  اھنكل   ،( نآلا ةسردملاب 

. نوربكي
هتاذ دح  يف  لخدلا  نإف   ، اھلك بابسألا  هذھ  لجأ  نم 
ةلصلا تاذ  تارارقلاب  رمألا  قلعتي  امدنع  ةیمھأ  بستكي 
هاقلتي امم  لقأ  ًامیلعت  لامج  ىقلتي  فوسف  ؛  میلعتلاب
ةدايز تناك  نإو  ىتح   ، رقفأ هيوبأ  نأل  كلذو  نوج » »
اھسفن يھ  میلعتلا  لضفب  ققحتتس  يتلا  لخدلا 
ينامثلا لودلا  تانایب  نمضو  لعفلاب  اندجو  دقو   . امھیلكل
انكرحت املك  دادزت  میلعتلا  ىلع  قافنإلا  ةبسن  نأ  ةرشع 
مویلا يف  اًتنس  ىلع 99  نوشیعي  نيذلا  ءالؤھ  نم  ىلعأل 

. ًایموي تارالود  ىلإ 10  ىلع 6  نوشیعي  نيذلا  ءالؤھ  ىلإ 
ضفخني ةرسأ  لكل  نودلوي  نيذلا  لافطألا  ددع  نأل  اًرظنو 

ىلع قافنإلا  نأ  ينعي  اذھ  نإف   ، لخدلا عم  ةدشب 
يلامجإ نم  عرسأ  وحن  ىلع  ومني  لفط  لكل  میلعتلا 

ملاع يف  هعقوت  انل  نكمي  ام  ضیقن  وھ  اذھو   . كالھتسالا
انك اذإ  الإ   ، رخآ رامثتسا  يأك  ارامثتسا  هیف  میلعتلا  ربتعُي 

ةردقلل نورقتفي  ءارقفلا  نأ  ةلوقم  قيدصت  يف  بغرن 



. بسحو میلعتلا  ىلع 
ناك اذإ  هنأل   ، كلذ اھیلع  يوطني  ةحضاو  ةیمھأ  ةمثو 
ديدحت يف  يویحلا  رودلا  اذھ  لثم  بعلي  نيوبألا  لخد 
فوس ءاینغألا  لافطألا  نإف   ، میلعتلا يف  رامثتسالا  ةمیق 

نوعتمتي ال  اوناك  نإو  ىتح  لضفأ  میلعت  ىلع  نولصحي 
نوظحي نمم  ءارقفلا  لافطألا  امأو   ، ةصاخ تاردقب 

نإف اذكھو   . میلعتلا نم  نومرحُي  امبرف  ةصاخ  تاردقب 
ايأ  ، لفط لكل  حیتي  نل  قوسلا  ىلإ  ةِیّلكلاب  رمألا  كرت 

عطتسن مل  امو   . هتردقل اقفو  ملعتلا  ةصرف   ، هدلب تناك 
ربع يموكحلا  لخدتلا  نإف   ، اًمامت  لخدلا  قراوف  ةباذإ 
اًرمأ نوكیس  صخرأ  میلعتلا  لعجي  يذلا  ضرعلا  رصنع 

، ًایعامتجا ةرمثم  ةجیتن  ىلإ  لوصولا  متي  ىتح  اًمزال 
. ةصرف ىلع  لفط  لك  لوصح  نامض  يھو 

ةیقوفلا ةیمیلعتلا  تاسایسلا  يتؤت  لھ 
؟ اھرامث

نم عونلا  كلذ  ناك  اذإ  ام  وھ   ، كلذ مغر   ، لاؤسلا نإ 
ةیحان نم  ًابوغرم  ناك  نإو  ىتح   ، يموكحلا لخدتلا 

، مھئانبأ میلعتب  ءابآلا  هبأي  مل  اذإف   . اًقح ًايدجم   ، أدبملا
ودعي نل  يمیلعتلا  هجوتلا  كلذ  نأب  ةرطاخم  ةمث  تسیلأ 

The“ هباتك يف  يلرتسيإ »  » ىريو ؟  دراوملل اًرادھإ  هنوك 
،« ومنلا وحن  غوارملا  يعسلا  »  ”Elusive Quest for Growth
مل ةیقيرفألا  لودلا  يف  میلعتلا  يف  رامثتسالا  نأ   ، ًالثم

. ومنلا قیقحت  ىلع  لودلا  كلت  دعاسي 
اذھ نع  باوجلل  ىلثملا  ةقيرطلا  نإف   ، ىرخأ ةرم 
اذھ بِّرُج  امدنع  ىرج  ام  ةساردب  موقن  نأ  يھ  لاؤسلا 
مغرو هنأ  يھ  ةراسلا  ءابنألاو   . ةنیعم لود  يف  هجوتلا 

. ةيدجم سرادملا  تلاز  امف   ، میلعتلل ةیندتملا  ةدوجلا 
يتلا ىلوألا  ةیطفنلا  ةرفطلا  دعبو   ، ایسینودنأ يفف 



، كاذنیح دبتسملا  اھسیئر  ررق  ماعلا 1973،  يف  اھتدھش 
. سرادملا نم  ًالئاھ  اًددع  ينبي  نأ  وتراھوس »  » لارنجلا

هجوتلا يقوف  يدیلقت  جمانربل  اًقفو  كلذ  ىرج  دقو   (110)

ىلع ءانب  سرادملا  تینُب  دقف   ، ضرعلا رصنعب  عوفدمو 
يتلا قطانملل  ةمراص  ةيولوأ  تحنم  اًفلس  ةددحم  ةدعاق 
جراخ مھ  نمم  بالطلا  نم  ددع  ربكأ  اھیف  دجوي 
هذھ يف  سرادملا  يف  صقنلا  نأ  ولو   . سرادملا
اذھ ناكل   ، میلعتلاب مامتھالا  مدعل  اًساكعنا  ناك  ةقطنملا 

. اًعيرذ ًالشف  لشف  دق  جمانربلا 
اًحاجن يسائرلا » رمألا   » جمانرب ققح  دقف   ، عقاولا يفو 
روجأ نیب  ةنراقم  رتسإ »  » تدقع  ، همییقتلو  . اًریبك

نم مھتلوفط  لالخ  اودافتسا  نيذلا   ، نیغلابلا صاخشألا 
لیجلا لیخادم  نیبو  تِدّیُش  يتلا  ةديدجلا  سرادملا 
مھتتاف نيذلا  صاخشألا  مھو   ) ةرشابم مھقبس  يذلا 

نس مھزواجت  ببسب  سرادملا  هذھ  ىلإ  باھذلا  ةصرف 
، ربكألا لیجلاب  ةنراقم  هنأ  رتسإ »  » تدجو دقو  ةسردملا .)

قطانملا يف  اًریثك  ىلعأ  تناك  رغصألا  لیجلا  روجأ  نإف 
اھترظن ىدلو   . سرادملا نم  ربكأ  ٌددع  اھیف  ِدّیُش  يتلا 

اًعم روجألاو  میلعتلا  يف  جمانربلا  هثدحأ  يذلا  ریثأتلا  ىلإ 
ةسردملا يف  ةیفاضإ  ةنس  لك  نأ  ىلإ  تصلخ   ،

روجألا تعفر  دق  ةديدجلا  ةسردملا  ءانب  لضفب  ةیئادتبالا 
دئاوعل ريدقتلا  اذھو   . ًابيرقت ةئاملا  يف  هتبسن 8  امب 
تايالولا يف  ةدئاسلا  تاريدقتلا  ةدشب  لثامي  میلعتلا 

(111). ةدحتملا
میلعتلا وھو  هجوتلا  يقوفو  يدیلقت  رخآ  جمانرب  ةمثو 
لافطألا لك  مزلأ  ًانوناق  ناويات  تَّنس  يف 1968،   . يمازلإلا
قباسلا نوناقلا  ناك   ) میلعتلا نم  تاونس  عست  مامتإب 
يباجيإ ریثأت  نوناقلل  ناك  طقف .) تاونس  تسب  كلذ  ددحي 

نع ًالضف   ، تانبلاو دالوألا  نم  لك  میلعت  يف  سوملمو 



نإ  (112). تانبلل امیس  الو   ، ةیلبقتسملا فیظوتلا  صرف 
ناك دقف   ، بسحو ةیلام  دئاوف  تسیل  میلعتلا  دئاوف 
نیب تایفولا  تالدعم  يف  رثألا  غلبأ  يناوياتلا  جمانربلل 
مل يئاللا  تانبلا  نأ  دجُو   ، يوالام يفو   (113). لافطألا
اضيأ َّنُك  يلاملا  ليوحتلا  لضفب  ةسردملا  نع  نعطقني 
اھسفن جئاتنلا  تدجُو  دقو   . نلمَحي نأ  يف  ًالامتحا  لقأ 
نھربت ةریثك  ةغماد  ةلدأ  نآلا  كانھ  حبصأو   (114). اینیك يف 

. میلعتلل ىدملا  ةدیعب  تاریثأتلا  ىلع 
ةفاضإ لك  نأ  ىلإ  اًضيأ  ثحبلا  اذھ  صلخي   ، كلذ قوفو 

نيذلا ال صاخشألاف   . ام ةدئاف  ققحت  میلعتلا  نم  ةریغص 
فحصلا اوؤرقي  نأ  حجرُي  ةءارقلا  يف  ةبوعص  نودجي 

نأو مھریغ  نم  رثكأ  ةيداشرإلاو  ةینالعإلا  تاحوللاو 
ءالؤھ امأ   . مھلجأل ةموكحلا  اھقلطت  يتلا  جماربلاب  اوفَّرَعُي 
فوسف يوناثلا  ىوتسملا  ىتح  مھمیلعت  نولصاوي  نيذلا 

، اتباث ًالخد  ردت  ةتباث  ةفیظو  ىلع  حجرألا  ىلع  نولصحي 
لوصحلا اوعیطتسي  نل  نيذلا  مھنم  ءالؤھ  ىتح  نكلو 

اوريدي نأ  مھعسوب  نوكیس   ، ةفیظولا كلت  لثم  ىلع 
. لضفأ وحن  ىلع  ةصاخلا  مھلامعأ 

تایجیتارتسالا نیب  مدتحملا  شاقنلا  اذھ  نأ  نذإ  ودبي 
. ىرخأ ةرم  ةدشب  رمألا  هیلع  طلتخي  ًایفسلف  ةنيابتملا 

بلطلاو ضرعلا  تایجیتارتسا  لعج  رربي  ام  كانھ  سیلف 
ققحي هتاذ  دح  يف  ضرعلاف   . يلدابت لكشب  ةيرصح 
كانھو  . اًضيأ امھم  ربتعُي  بلطلا  نكلو   ، عفنلا ضعب 

ًالبُس اودجي  نأ  ام  ةقيرطب  مھنكمي  لعفلاب  صاخشأ 
امدنع ةیقوف  ةدعاسم  يأ  نود  میلعتلا  ىلع  لوصحلل 
ةبسنلاب نكلو   ، ةنيدملا يف  ةمئالملا  تامدخلا  رفوتت 

نم اھنودمتسي  يتلا  ةعفادلا  ةوقلا  نإف   ، مھریغ نيریثكل 
ةیمھأ تاذ  ربتعت  مھتقطنم  يف  ىنبت  سرادم  دوجو 

. ةمساح



ةیقوفلا تایجیتارتسالا  نأ  ينعي  كلذ  نم  ءيش  ال 
. يغبني امك  وأ  اھتعاطتسا  ردق  ةدوشنملا  اھجئاتن  ققحت 

يذلا میلعتلا  ةدوج  نإف   ، انيأر امكو   ، لاح ةيأ  ىلعو 
نوكو  . ةیندتم نوكت  دق  ةیموكحلا  سرادملا  هرفوت 

ال سرادملا  هذھ  نم  ةدئافلا  ضعب  نوققحي  بالطلا 
لھ  . ریثكب لضفأ  وحن  ىلع  يدؤت  نأ  نكمي  ال  اھنأ  ينعي 
يتؤت نأ  بلطلا  ىلع  ةزكترملا  تاھجوتلل  انھ  نكمي 

ةیجیتارتسا يھف  ةصاخلا  سرادملا  امأ  ؟  لضفأ اًرامث 
نأ ءابآلا  ىلع  نیعتي  ذإ  بلطلاب –  ةعوفدمو  ةدمتعم 

قاحلإل سفنألا  قشب  اھیلع  اولصح  يتلا  مھلاومأ  اوقفني 
مھل تحیتُأ  نإو  ىتح   ، سرادملا هذھ  ىدحإب  مھلافطأ 
لھف  . ًاناجم میلعتلا  رفوت  يتلا  ةیموكحلا  سرادملا 
ةدوج ةلكشم  لحت  نأ  ةصاخلا  سرادملا  تعاطتسا 

؟ میلعتلا

ةصاخلا سرادملا 
نأ ىلع  يأرلا  يف  قافتالا  نم  لئاھ  ردق  كانھ 
يف مھم  رودب  ضھنت  نأ  اھل  يغبني  ةصاخلا  سرادملا 
لثميو  . يمیلعتلا ماظنلا  يف  دجوت  دق  يتلا  تارغثلا  دس 
دنھلا يف  اًرخؤم  ردص  يذلا  میلعتلا  يف  قحلا  نوناق 
فیطلا فارطأ  عیمج  نم  ةيوق  ةدناسمب  يظحو 

يف ًايدیلقت  فورعملا  راسیلا  كلذ  يف  امب   ) يسایسلا
امل اًجذومن   ،( قوسلا رودل  هتضراعمب  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج 
عزوت ةموكحلا  نأ  ىنعمب   ، مئاسقلا ةصخصخب  ىمسي 
دادس اھلالخ  نم  مھنكمي  مئاسق »  » اھینطاوم ىلع 

. ةصاخلا سرادملا  تافورصم 
ناك  ، اھیلإ هابتنالا  میلعتلا  ءاربخ  تفلي  نأ  لبق  ىتحو 
لخدلا يوذ  نم  نیحومطلا  ءابآلا  نم  ریثك  كانھ 
اوقحلي نأ  مھیلع  نأ  اوررق  دق  ملاعلا  لوح  ضفخنملا 



نأل كلذ  مھرطضا  نإو  ىتح   ، ةصاخ سرادمب  مھلافطأ 
ىلإ كلذ  ىدأ  دقو   . كلذ لیبس  يف  مھسفنأ  ىلع  اورتقُي 

سرادملا تافورصم  ضافخنا  يھو  ةشھدم  ةرھاظ 
نكميو  . ةینیتاللا اكيرمأو  ایسآ  بونج  يف  ةصاخلا 

ىلإ لصت  نأ  سرادملا  هذھ  يف  ةيرھشلا  تافورصملل 
ةديدش سرادملا  هذھ  نوكت  ام  ًابلاغو   . فصنو رالود 
دحأ لزنم  يف  فرغ  عضب  درجم  يأ   ، ةطاسبلا

ةقطنملا ءانبأ  نم  نوملعملا  نوكي  ام  ًابلاغو   ، صاخشألا
. ةسردم اوؤشني  نأ  اوررقو  ىرخأ  ةفیظو  اودجي  مل  نيذلا 
ىلع رشؤم  لضفأ  ّنأ   (115) تاساردلا ىدحإ  تفشك  دقو 
ةيرق يف  ةصاخلا  سرادملا  صخي  امیف  ضرعلا  رصنع 
ةيوناث ةسردم  كانھ  تناك  اذإ  ام  وھ  ًالثم  ةیناتسكاب 
تناك دقف   . كلذ نم  لیج  لبق  ةقطنملا  يف  تانبلل 
ضعب ينجل  ةصرف  نع  نثحبي  يئاللا  تاملعتملا  تایتفلا 
نقحتلي  ، ةيرقلا ةرداغم  نھیلع  نیعتي  نأ  نود  لاملا 

. تاملعمك میلعتلا  عاطقب  ديازتم  لكشب 
نإف  ، كوكش نم  ًانایحأ  اھلوح  راثي  امم  مغرلابو 

سرادملا نم  لضفأ  ءادأ  يدؤت  ام  ًابلاغ  ةصاخلا  سرادملا 
نأ بایغلا  تالدعمل  يلودلا  حسملا  دجو  دقو   . ةیموكحلا

حجرألا ىلع  أَشنُت  تناك  دنھلا  يف  ةصاخلا  سرادملا 
سرادملا ةلاح  ةدشب  اھیف  ءوست  يتلا  ىرقلا  نمض 

دجوُي نأ  حجرُي  هنإف   ، اًمومعو  ، كلذ قوفو   . ةیموكحلا
ام موي  يف  مھسرادم  يف  ةصاخلا  سرادملا  وملعم 

سرادملا يف  مھئارظن  نع  ةدايز  ةيوئم  طاقن  رادقمب 8 
نيذلا لافطألا  ققحيو   . ةيرقلا سفن  يف  ةیموكحلا 

يف مھئارظن  نم  لضفأ  ءادأ  ةصاخلا  سرادملاب  نوقحتلي 
ريرقتلا بسحبو   ، دنھلا يفو   . ةیموكحلا سرادملا 

نم ةئاملا  يف  عطتسي 47  مل   ، میلعتلا ةلاحل  يونسلا 
سماخلا فصلا  يف  مھ  نمم  ةیموكحلا  سرادملا  بالط 



يف ةبسنب 32  ةنراقم   ، يناثلا ىوتسملا  نم  ةرقف  ةءارق 
تءاج ةسارد  يفو   . ةصاخلا سرادملا  بالط  نم  ةئاملا 

سرادملا يف  ةیمیلعتلاو  ةیمُّلعَتلا  تازاجنإلا   » ناونعب
سرادملل نوبستنملا  لافطألا  ناك   ،« ةیناتسكابلا

يف فصنو  ةنسب  قبسأ  ثلاثلا  فصلا  دعب  امیف  ةصاخلا 
ةنراقم تایضايرلا  يف  فصنو  نیتنسبو  ةيزیلجنإلا  ةغللا 

نأ حیحص   . ةیموكحلا سرادملل  نیبستنملا  مھئارظنب 
امبر ةصاخ  سرادمل  اھلافطأ  لاسرإ  ررقت  يتلا  رسألا 
وحن ىلع  هریسفت  نكمي  ال  كلذ  نكل   . ةفلتخم نوكت 
رسألا لافطأ  بذتجت  ةصاخلا  سرادملا  نأب  قلطم 
ةصاخلا سرادملا  بالط  نیب  ءادألا  يف  ةوجفلاف  ؛  ةینغلا

تارم رشع  ًابيرقت  يواست  تناك  ةیموكحلا  سرادملاو 
تائفلل نومتني  نمم  لافطألا  نیب  ةوجفلا  طسوتم  فعض 

اھنأ نم  مغرلابو   . ایندلاو ایلعلا  ةيداصتقالا  ةیعامتجالا 
نیب ةریبك  ةوجف  كانھ  تلاز  امف   ، عاستالا ةديدش  تسیل 
ءالؤھو ةیموكحلا  سرادملا  ىلإ  نیبستنملا  لافطألا 

لخد يف  ىتح  ةصاخلا  سرادملا  ىلإ  نیبستنملا 
ةدئافلل اًمیخضت  كلذ  لظي  امبر  )  (116) ةدحاولا ةرسألا 
ةبھوم رثكألا  لفطلا  نولسري  ءابألا  ناك  اذإ  ةیقیقحلا 
قئارطب لفطلا  كلذ  نودعاسي  وأ  ةصاخ  ةسردم  ىلإ 

(117) (. ىرخأ
نوملعتي ةصاخلا  سرادملا  يف  لافطألا  نإف  اذكھو 

نكل  . ةیموكحلا سرادملا  يف  مھؤارظن  هملعتي  امم  رثكأ 
ریياعم قفو  لمعت  ةصاخلا  سرادملا  نأ  ينعي  ال  كلذ 
امدنع كلذك  تسیل  اھنأ  ىرن  نحنو   . يغبني امك  ةءافكلا 

تالخدتلا لوعفمب  ةصاخلا  سرادملا  لوعفم  نراقن 
. ةطیسبلا

سرادملا لباقم  يف  ماتارب »  » ةمظنم



ةصاخلا
ریغ ةیمیلعت  ةمظنم  يھو   ،« ماتارب  » ةمظنم يفتكت  ال 

، میلعتلا ةلاحل  يونسلا  ريرقتلا  ريدت  ةعئار  ةیموكح 
لواحت اًضيأ  لب   ، بسحو يمیلعتلا  ماظنلا  بویع  حضفب 
رشعلا ىدم  ىلع  مھعم  لمعن  انللظ  دقو   . اھحالصإ

نم ةديدج  ةخسن  لك  ًابيرقت  ِمّیقُن  انكو   ، ةیضاملا تاونس 
ناك  . ةءارقلاو باسحلا  لافطألا  میلعتل  يمارلا  مھجمانرب 
يف  ، دنھلا برغ  يف  ماعلا 2000  يف  أدب  دق  مھب  انطابترا 
ام ريدت  ماتارب »  » تناك ثیح   ، ارادودافو يابموم  يتنيدم 

ةقيدص ينعي  وھو  « ) يكاسلاب  » جمانربب ىمسي  ناك 
يسارد فص  لك  نم  ذخأي  جمانربلا  ناك  لافطألا .)
لمعلل مھلسريو  ةدعاسملل  اًجایتحا  رثكألا  ًابلاط  نيرشع 

، يلحملا عمتجملا  نم  ةباش  ةاتف  يھو   ،« يكاسلاب  » عم
لازلزلا نم  مغرلابو   . مھيدل يتلا  فعضلا  طاقن  ةيوقتل 

ًالئاھ اًمدقت  جمانربلا  زرحأ  دقف   ، ةیفئاطلا بغشلا  لامعأو 
، ًالثم ارادوداف  يف  لافطألا –  ءالؤھل  تارابتخالا  جئاتن  يف 
نم ققحت  يذلا  مدقتلا  طسوتم  يفعض  يلاوح  غلب 

(118). دنھلا يف  تسسأت  يتلا  ةصاخلا  سرادملا  لالخ 
يف نلمعي  نك  يئاللا  تایتفلا  ءالؤھ  نأ  مغر  كلذ  ُلكو 
نم ریثكب  اًمیلعت  لقأ  نك  لافطألا » ةقيدص   » جمانرب
تناك ذإ   ، ةیموكحلا وأ  ةصاخلا  سرادملا  يملعم 
يف تاونس  رشع  داكلاب  نلمكأ  دق  نھنم  تاریثكلا 

«. ماتارب  » نمض بيردتلا  نم  عوبسأ  نع  ًالضف   ، ةسردملا
(119)

تامظنملا نم  ریثكلا  تناك  دقف   ، جئاتنلا هذھ  ءوض  يفو 
« ماتارب  » نكل  . تازاجنإ نم  هتققح  ام  ىلإ  نكرت  فوس 
الو  ، ءيش يأ  ىلع  دامتعالا  ةركف  نإ   . كلذك تسیل 
ىلع اًمامت  ةبيرغ  ةركف  يھ   ، مھتازاجنإ ىلع  امیس 

« يجرناب ينیمكور   »« ةیصخش وأ  فادام »  » ةیصخش



عسوتلا ءارو  ةعفادلا  ةوقلاو  يرشبلا  كرحملا  وھو 
يتلا قئارطلا  نمو   . ةمظنملا هتققح  يذلا  شھدملا 
لافطألا نم  ددع  ربكأل  اھلالخ  نم  لصت  ماتارب »  » تناك

يفو  . يلحملا عمتجملل  جمانربلا  ذیفنت  ةمھم  دانسإ  يھ 
ةيالو نم  يقرشلا  ءزجلا  يف  ةعقاولا  روبنواج  ةقطنم 
ىدحإو دنھلا  يف  ةحاسم  ربكألا  ةيالولا   ، شيدارب راتوأ 

ةيرق نم  نولقتني  ماتارب »  » وعوطتم ناك   ، تايالولا رقفأ 
ىلع عمتجملا  دارفأ  عیجشتو  لافطألا  رابتخال  ىرخأ  ىلإ 
هفرعي ام  مھنیعأب  اوري  ىتح  رابتخالا  ةیلمع  يف  طارخنالا 

امب نوجھتبي  ءابآلا  نكي  مل   . هنوفرعي ال  امو  مھلافطأ 
مطل يھ  ًابلاغ  مھلعف  تادر  ىلوأ  تناكو   ، هنوري
تناك عمتجملا  نم  نیعوطتم  ةعومجم  نكل  ، مھلافطأ
ةفیظو يلوتل  اھدادعتسا  يدبتو  رمألا  ةياھن  يف  رھظت 

يف اوناكو   . تاریغصلا مھتاوخأو  مھناوخإ  ةدعاسم 
اًسورد نودقعي  دھعلا  يثيدح  نییعماج  ًابالط  مھمظعم 

مھل مدقت  ماتارب »  » تناكو  . مھئایحأ يف  ءاسملا  يف 
. رخآ لباقم  وأ  ضيوعت  يأ  نود  نكلو  بيردتلا  نم  اًعوبسأ 

جئاتنلا تناكو   ، اًضيأ  جمانربلا  اذھل  اًمییقت  انيرجأ  دقو 
لافطألا عیمج  حبصأ   ، جمانربلا ةياھن  عمف   . ةياغلل ةریثم 

لبق ةءارقلا  نوعیطتسي  اونوكي  مل  نيذلا  نیكراشملا 
ىلع فرعتلا  لقألا  ىلع  نوعیطتسي  جمانربلا  ةيادب 

اوعاطتسا ةئاملا  يف  لباقم 40  يف  كلذو   ) فورحلا
(. ةنراقملا ىرق  يف  ةنسلا  ةياھنب  طقف  فورحلا  يجھت 

بسحو فورحلا  ةءارق  نوعیطتسي  اوناك  نيذلا  ءالؤھ  امأ 
، ماعلا ةياھن  عم   ، حجرألا ىلع  اوحبصأ  دقف  ةيادبلا  يف 

ةئاملا يف  ةبسنب 26  ةریصق  ةصق  ةءارق  ىلع  ةردق  رثكأ 
. اوكراشي مل  اوناك  ول  امم  جمانربلا  يف  مھتكراشم  ىدل 

(120)

لمعلا وحن  اھزیكرت  ماتارب »  » ةمظنم ارخؤم  تلوح  دقو 



يھو  ، راھیب ةيالو  يفف   . ةیموكحلا سرادملا  عاطق  عم 
تابایغ لدعم  يف  ًالیجست  ىلعألاو  دنھلا  تايالو  رقفأ 

تامیخملا نم  ةعومجم  ماتارب »  » تماقأ  ، نیملعملا
لافطأ ىدل  للخلا  حیحصت  ىلإ  ةفداھلا  ةیفیصلا 
سيردتلل ةیموكحلا  سرادملا  يملعم  تعدو  سرادملا 

وملعم ماق  امدنعف   ، ةشھدم مییقتلا  جئاتن  تءاجو   . اھیف
دقنلا نم  ریثكل  نوضرعتي  نيذلا  ةیموكحلا  سرادملا 
ىلع تابستكم  نم  ققحت  ام  ناك   ، ًالعف سيردتلاب 
يف ةیئاسملا  لوصفلا  لالخ  ققحت  امل  ًايواسم  مھيديأ 

. روبنواج
ربتعت ماتارب »  » ةمظنم اھققحت  يتلا  جئاتنلا  نأل  اًرظنو 
يف ةیسردملا  مظنلا  نم  اًریثك  كانھ  نإف   ، ةتفال جئاتن 
ةخسن كانھف   . اھعم لصاوتلل  ىعست  ملاعلا  لوحو  دنھلا 
ةبرجت لالخ  نم  كلذو   ، اناغ يف  رابتخالا  دیق  جمانربلا  نم 
نواعتك عساو  قاطن  ىلع  اھؤارجإ  متي  ةیئاوشع  ةطباض 
بيردت متي  فوسو   ، ةموكحلا نیبو  يثحبلا  قيرفلا  نیب 

ىتح ىلوألا  ةفیظولا  ةربخ  باستكال  يعاسلا  بابشلا 
يف ةیحالصإ  میلعت  ةیلمع  يف  ةكراشملا  هل  ىنستي 
يف میلعتلا  يترازو  نم  نادفو  ماق  دقو   . ةسردملا
ددصب امھو  ماتارب »  » تایلمعل ةرايزب  يلامو  لاغنسلا 

. جمانربلا خاسنتسا  يف  ریكفتلا 
عسوب ناك  اذإ  زاغلأ : ةدع  حرطي  لیلدلا  اذھ  نإ 
اوزرحي نأ  نیعوطتملا  هابشأو  نیعوطتملا  نیملعملا 
جھتنت نأ  اھنكمي  ةصاخلا  سرادملا  نإف   ، مدقتلا كلذ  لثم 

نأ اھل  يغبنيو  لب   ، تاسرامملا نم  اھتاذ  طامنألا  كش  الو 
فصلا بالط  ثلث  نأ  فرعن  اننكل   . لضفأ ءادأ  يدؤت 

ةصاخ ال سرادم  ىلإ  نوبستني  نمم  دنھلا  يف  سماخلا 
ال اذامل   . لوألا فصلا  ىوتسم  يف  ةرقف  ةءارق  مھنكمي 

ةیموكحلا سرادملا  يملعم  عسوب  ناك  اذإ  ؟  نوعیطتسي



اذامل  ، نسحلا وحنلا  اذھ  ىلع  سيردتلا  ةیلمعب  ضوھنلا 
اذھ لثم  ناك  اذإ  ؟  يسردملا ماظنلا  يف  كلذ  ىرن  ال 
دجوي ال  اذاملف   ، ةلوھسلا هذھب  هقیقحت  نكمي  مدقتلا 

مل اذامل   ، رمألا عقاو  يفو  ؟  اھیلع ءابآلا  لبق  نم  ٌبلط 
ال نيذلا  لافطألا  نم  ةئاملا  يف  ىوس 13  رضحي 

اھمظني يتلا  ةیئاسملا  سوردلا  ةءارقلا  نوعیطتسي 
؟ روبناوج يح  يف  ماتارب »  » جمانرب

لعجت يتلا  ةداتعملا  بابسألا  ضعب  نأ  بير  ال 
ةرضاح بابسأ  يھ  يغبني  امك  اًدیج  لمعت  ال  قاوسألا 

ةیسفانتلا طوغضلا  نم  يفكي  ام  كانھ  سیل  امبر   . انھ
نیعلطم اوسیل  ءابآلا  نوكي  دق  وأ  ةصاخلا  سرادملا  نیب 

ضعب رسفت  امبرو   . هلمع مھل  يغبني  ام  نأشب  يفكي  امب 
يتلا يسایسلا  داصتقالا  يف  اًقاطن  عسوألا  اياضقلا 
يملعم ىدل  ءادألا  فعض  اًقحال  شاقنلاب  اھلوانتنس 

اھب درفتي  ةیساسأ  ةیضق  ةمث  نكلو   . ةیموكحلا سرادملا 
يتلا ةبيرغلا  ةقيرطلا  نأ  يھو  ؛  هریغ نع  میلعتلا 
دسفت اھلالخ  نم  تاعقوتلا  ققحي  نأ  میلعتلاب  ضرتفي 
ةیموكحلا سرادملا  هققحت  ام  دسفتو   ، ءابآلا ىدل  بلطلا 

ىلع يوطنت  رومأ  يھو   ، لافطألا هققحي  امو   ، ةصاخلاو
. لئاھ رادھإ 

تاعقوتلا ةنعل 
يمھولا  S لكشلا

قصلو صق  ةسلج  میظنتب  انمق  تاونس  عضب  لبق 
ةیمسر ریغ  ةسردم  يف  مھلافطأو  ءابآلا  نیب  تعمج 

يف ةیفيرلا  قطانملا  يف  ريدنام » افیس   » ةمظنم اھريدت 
انبلطو ةنولملا  تالجملا  نم  ةموك  انبلج  دق  انكو   . روبيادوأ

وحن ىلع  تالجملا  هذھ  نم  روصلا  ضعب  صق  ءابآلا  نم 



تناكو  . مھلافطأل هبلجیس  میلعتلا  نأ  نودقتعي  ام  سكعي 
. مھلافطأ ةدعاسمب  تاقصلملا  نم  ةحول  ءانب  يھ  ةركفلا 

تاقصلملا تاحول  لك  تجرخ  رمألا  ةياھن  يفو 
ةعصرم تاموسرلا  تءاج  ذإ   . ام اًعون  ةھباشتم 
تازارطلا ثدحأو  ساملاو  بھذلا  نم  تارھوجمب 

اروص يوتحت  تالجملا  تناكو   . تارایسلا نم  ةعونتملا 
راجشأو دیص  بكارمو  ةئداھ  ةیفير  دھاشم  لثم  ىرخأ 
تاحول لیلد  قدصن  نأ  انل  ناك  اذإ  نكلو  دنھلا –  زوج 
ودبيو  . میلعتلا هب  موقي  ام  لك  وھ  اذھ  سیلف   ، تاقصلملا

نأ مھلافطأل  حیتت  ةلیسو  میلعتلا  يف  نوري  ءابآلا  نأ 
نإف  ، ءابآلا مظعم  ىدلو   . لاملا نم  ةریبك  ةورث  اونجي 
وھ  ، تاورثلا كلت  قیقحتل  هكولس  عقوتملا  راسملا 
مل لاح  يف  وأ   ،( ًالثم اًملعم  نكیلو   ) ةیموكحلا ةفیظولا 
يفو  . ةیبتكملا فئاظولا  نم  اًعون  نكیلف   ، كلذ نستي 

لـ 640 نوبستني  لافطأ  مھيدل  ءابآ  لئس   ، رقشغدم
همیلعت متأ  لفط  هلعفي  نأ  نوعقوتي  َّمع  ةسردم 

متأ يذلا  لفطلا  هلعفیس  امعو   ، هتوق بسكل  يئادتبالا 
جيرخ نأ  مھنم  ةئاملا  يف  عقوت 70  دقو   . يوناثلا همیلعت 

، ةیموكح ةفیظو  ىلع  لصحي  فوس  ةيوناثلا  ةسردملا 
نولصحي نم  مھ  مھنم  ةئاملا  يف  نأ 33  نیح  يف 

(121). فئاظولا كلت  ىلع  لعفلاب 
فصلا نوغلبي  فوس  لافطألا  ءالؤھ  نم  اًدج  ًالیلق  نكل 

ناك  ، يذلا جرختلا  ناحتما  زایتجا  نع  كعد   ، سداسلا
ةمزاللا تالھؤملا  نم  ىندألا  دحلا  لثمي   ، مايألا كلت  يف 

الو  . ةیمیلعت ةجرد  بلطتت  يتلا  فئاظولا  نم  عون  يأل 
يفف  ، ًالماك اًكاردإ  كلذ  نوكردي  ال  ءابآلا  نأ  اذھ  ينعي 
لوح مھرظن  ةھجو  نع  ءابآلا  لئس  امدنع  رقشغدم 

. اًمومع ةحیحص  ةبوجأ  نوبیجي  اوناك   ، میلعتلا نم  دئاوعلا 
يباجيإلا نیبناجلا  الك  يف  ةریبك  ةغلابم  نوغلابي  مھنأ  الإ 



بحسلا لوخدل  ةركذتك  میلعتلا  نوري  مھنإ   . يبلسلاو
. نمآ رامثتساك  سیلو   ، بیصنایلا ةزئاج  ىلع 

شیعي ةدرخ  عماج  وھو   ،« ونرادوس كاب   » انل لاق  دقو 
، ایسینودنأب جنودناب  يف  ریقفلا  ساداكیس  يح  يف 
هنأب اًفورعم  ناك  هنأب  تالاعفنالا  نم  اًمامت  درجم  لكشب 
امدنع  . ةغالبب كلذ  حرش  دقو   ،« يحلا يف  صخش  رقفأ  »
رغصألا وھو   ) رغصألا هنبا  ناك  وینوي 2008،  يف  هانیقتلا 
ةسردملاب قاحتلالا  كشو  ىلع  لافطأ ) ةعست  نیب 

هنأ يھ  ًالامتحا  رثكألا  ةجیتنلا  نأ  دقتعي  ناكو   . ةيوناثلا
لصحي فوس  دلولا  نإف   ، ةيوناثلا ةسردملل  همامتإ  دعب 

ناك ثیح   ، بيرقلا قوستلا  زكرم  يف  ةفیظو  ىلع 
لوصحلا هناكمإب  ناكو   . لعفلاب ةفیظو  لغشي  هقیقش 

نم هنأ  كلذ  عم  ىأر  ونرادوس » كاب   » نكل  ، لعفلاب اھیلع 
كلذ ناك  نإو  ىتح   ، ةيوناثلا ةسردملا  متي  نأ  دیفملا 
امیف  ، ةردھملا بتاورلا  نم  ىرخأ  تاونس  ثالث  ينعیس 

قاحتلالا عیطتسي  امبر  دلولا  نأ  عقوتت  هتجوز  تناك 
هربتعي ونرادوس » كاب   » ناك ام  وھو   . تاعماجلا ىدحإب 
لوصحلل همامأ  ةصرف  ةمث  نأ  دقتعي  لظ  نإو   ، ةظقي ملح 
فئاظولا لضفأ  هدنع  يھو   ، ةیبتكم ةفیظو  ىلع 

. مارتحا نم  هرفوتو  نامأ  نم  هحنمت  امل  اًرظن   ، ةنكمملا
. ةلواحملا قحتسي  رمألا  ناك  دقف   ، هيأر بسحبو 

ةلیلقلا تاونسلا  نأب  داقتعالا  ىلإ  اًضيأ  ءابآلا  لیميو 
تاونسلا نم  لقأ  ًالخد  ردت  میلعتلا  ملس  يف  ىلوألا 
اھیضمي ةنس  لك  نأ  نودقتعي  ءابآلا  ناك   ، ًالثمف  . ةقحاللا
لفطلا لخد  ديزت  فوس  يئادتبالا  میلعتلا  يف  مھلافطأ 
میلعتلا يف  ةنس  لك  هديزتس  امیف   ، ةئاملا يف  رادقمب 6 
میلعتلا يف  ةنس  لك  امأ   ، ةئاملا يف  رادقمب 12  يدادعإلا 

اطمن اندجو  دقو   . ةئاملا يف  رادقمب 20  هديزتسف  يوناثلا 
نودقتعي كانھ  ءابآلا  ناك  ذإ   . برغملا يف  ةياغلل  اھباشم 



ديزت فوس  يئادتبالا  میلعتلا  يف  ةیفاضإ  ةنس  لك  نأ 
ةنس لك  ديزتس  امیف   ، ةئاملا يف  رادقمب 5  دلولا  لخد 

. ةئاملا يف  رادقمب 15  كلذ  ةيوناثلا  میلعتلا  يف  ةیفاضإ 
نأ ءابآلا  ىري  ذإ   . تانبلا عم  ةمارص  رثكأ  طمنلا  كلذ  ناكو 
ةدايز ثدحت  مل  يئادتبالا  میلعتلا  يف  ةیفاضإ  ةنس  لك 

لك امأ   . ةئاملا يف  رادقمب 0.4  الإ   ، ًابيرقت لخدلا  يف  ركذت 
ديزتس اھنأ  دقتعُي  ناكف  يوناثلا  میلعتلا  يف  ةیفاضإ  ةنس 

. ةئاملا يف  رادقمب 17  لخدلا 
ةنس لك  نأ  ىلإ  ةحاتملا  تاريدقتلا  ریشت   ، عقاولا يفو 

(122). ًابيرقت يبسانت  وحن  ىلع  لخدلا  ديزت  میلعتلا  يف 
ىلع نولصحي  نيذلا ال  صاخشألا  ءالؤھل  ةبسنلاب  ىتحو 

، ةدئافلاب مھیلع  دوعي  میلعتلا  نأ  ودبیف   ، ةتباث ةفیظو 
ةروثلا لالخ  نوققحي  نوملعتملا  نوحالفلا  ناك   ، ًالثمف
مھؤارظن هققحي  ناك  يذلا  كلذ  قوفت  لیخادم  ءارضخلا 

دئاوفلا عیمج  اًضيأ  كانھ   ، كلذ قوفو   (123). نیملعتملا ریغ 
نوري ءابآلا  نإف   ، ىرخأ ةرابعب   . ةیلاملا ریغ  ىرخألا 

. ةقیقحلا يف  دجوي  امثیح ال   S لكشلا
ءابآلا نكي  مل  ام  هنأ  ينعي   S لكشلاب داقتعالا  نإ 
لفط نم  فلتخي  وحن  ىلع  مھلافطأ  عم  لماعتلل  نیضفار 
لك اوعضي  نأ  مھبناج  نم  اًموھفم  حبصي  هنإف   ، رخآل
هنأ نوروصتي  يذلا  لفطلا  ةلس  يف  يمیلعتلا  مھضیب 
ردقلا ىلع  لصحي  نأ  هل  نونمضيو   ، مھزربأ نوكیس 
لكشب رامثتسالا  اذھ  عيزوت  نم  ًالدب   ، میلعتلا نم  يفاكلا 

تیب نم  تاوطخ  دعب  ىلعو   . مھلافطأ لك  نیب  واستم 
جراخ اھیلفط  الك  ناك  يتلا  ةلمرألا  يھو  « ) اراماتناش »
لمعت ةرسأب  انیقتلا   ، يجداناجن ةيرق  يف   ،( ةسردملا
مھنم ٌيأ  لني  مل   . لافطأ ةعبس  اھيدلو  ةعارزلا  لاجم  يف 

، مھرغصأ ادع   ، يناثلا فصلا  نم  دعبأل  میلعتلا  نم  ًاظح 
اونوكي مل   . اًماع رشع  ينثا  رمعلا  نم  غلبي  يبص  وھو 



ةيوناثلا ةسردملا  يف  میلعتلا  ةدوج  نع  نیضار 
ناك كلذلو   . ةنس يبصلا  اھب  ىضمأ  يتلا  ةیموكحلا 

ةسردم يف  عباسلا  فصلا  يف  هسورد  رضحي  يبصلا 
يف ةدحاو  ةنس  تناك   . ةيرقلا يف  عقت  ةصاخ  ةیلخاد 
نم ةئاملا  يف  ىلع 10  ديزي  ام  ةرسألا  فلكت  ةسردملا 
ام وھو   ، ةعارزلا لامعأ  نم  ّصحُت  هلِ يذلا  اھلخد  يلامجإ 
الو لیحتسي  اًقافنإو  دحاو  لفط  ءازإ  اًریبك  اًمازتلا  لثمي 

تحضوأ دقو   . ةعبسلا لافطألا  نم  لكل  هصیصخت  كش 
يكذلا لفطلا  وھ  ناك  ظوظحملا  يبصلا  نأ  انل  مألا 
ةدوجوملا ةبغرلا  هذھ  ىشامتتو   . اھلافطأ نیب  دیحولا 

« يبغ  » لثم تاملك  مادختسا  يف  مألا  وأ  بألا  ىدل 
يف ًابلاغ  نوكي  ام  وھو   ، امھلافطأ ىلإ  ةراشإلل  يكذ » و«
ةركف سركت  ةیملاع  رظن  ةھجو  عم  اًمامت   ، مھروضح
قلختو هتدناسمل .) اًعیمج  نيرخآلا  دشحو   ) زئاف رایتخا 

دقو  . ءاقشألا نیب  سفانتلا  نم  ًابيرغ  ًالكش  ةركفلا  هذھ 
نیقھارملا قاحتلا  نأ  وساف  انیكروب  يف  ةسارد  تدجو 

ًاطاقن نوزرحي  امدنع  ًالامتحا  رثكأ  اًرمأ  حبصي  ةسردملاب 
اذإ لءاضتي  لامتحالا  اذھ  نكل   ، ءاكذلا رابتخا  يف  ةیلاع 

(124). ةیلاع ًاطاقن  اوزرحأ  دق  مھؤاقشأ  ناك 
ةيدقنلا تاليوحتلا  لوح  تيرجأ  ةسارد  تدجو  دقو 

اًغماد ًالیلد  ایبمولوك  يف  اتوجوب  ةنيدم  يف  ةطورشملا 
جمانرب ناك   . دحاو لفط  ىلع  دراوملا  زیكرتل  لیملا  لوح 
ةصرف ءابآلل  حیتأو   ، ةدودحم ةدصرأ  مضي  يدقنلا  ليوحتلا 
ةقباسم نمض  ايرمع  نیقئاللا  مھلافطأ  نم  يأ  لاخدإ 
لصحي نأ  ررقملا  نم  ناكو   . بحسلا ساسأ  ىلع  موقت 

املاط يرھش  يدقن  ليوحت  ىلع  نيزئافلا  لافطألا  ءابآ 
. ةسردملا يف  هسورد  روضح  ىلع  بظاوي  لفطلا  ناك 

روضحل نولیمي  ةقباسملا  يف  نوزئافلا  لافطألا  ناكو 
امیف هتاذ  رمألا  وھو   ، ةسردملا يف  ماظتناب  مھسورد 



ةیميداكأ ةنس  لك  يف  ةسردملاب  مھقاحتلا  صخي 
ليوحتلا نم  ءزج  لظي  يتلا  جمانربلا  ةخسن  يفو   . ةديدج
قحتلي نأ  حجرُي  ناك   ، ةیلكلاب قاحتلالاب  ًاطورشم 
يتلا ةجعزملا  ةجیتنلا  نكل   . اضيأ ةیلكلاب  نوزئافلا 
تناك يتلا  ةرسألا  يف  هنأ  يھ  ةساردلا  اھنع  تضخمت 
ناك  ، امھدحأ زوفيو  ةقباسملل  رثكأ  وأ  نیلفط  لخدُت 

ةسردملاب ةقباسملا  يف  رسخ  يذلا  لفطلا  قاحتلا 
ةرسأل نییمتنم  نیلفط  قاحتلا  نم  ًاناحجر  لقأ  حبصي 
ىلع اذھ  ثدحيو   . رسخ دق  امھالك  ناك  لاح  يف  ةدحاو 
ناك ام  وھو   ، ةدايز نم  ةرسألا  لخد  ىلع  أرطي  امم  مغرلا 
امدنع رایتخالا  نأل  كلذو   . رخآلا لفطلا  دعاسي  نأ  يغبني 

(125). دراوملا عیمج  اھیلإ  وأ  هیلإ  تھجُو  دقف   ، زئاف ىلع  عقو 
. ةیمھألا ةغلاب  نوكت  نأ  نكمي  ةئطاخلا  تاروصتلا  نإ 

اھببس رقف  ةدیصم  دجوت  نأ  يغبني  ال  عقاولا  يفو 
نكلو  . تايوتسملا لك  يف  نیمث  ءيش  میلعتلاف   . میلعتلا

نم ةققحتملا  دئاوفلا  نأ  نودقتعي  ءابآلا  نأ  ةقیقح 
نأ ول  امك  اوفرصتي  نأل  مھدوقت   S لكشلا ذخأت  میلعتلا 

ةدیصم مھسفنأل  نوقلخي  مث  نمو   ، رقف ةدیصم  كانھ 
. دصق نود 

ةيوبخن ةیسردم  ةمظنأ 
مھتاعقوت نوزكري  نم  مھ  مھدحو  ءابآلا  سیل 
ماظنلاف  ، جرختلا ناحتما  يف  حاجنلا  ىلع  لبقتسملل 
جھانم دوعتو   . كلذ يف  مھعم  أطاوتي  هتمرب  يمیلعتلا 

يرامعتسالا يضاملا  ىلإ  ًابلاغ  اھمیظنتو  سرادملا 
ةبخن بيردت  لجأ  نم  سرادملا  ءاشنإ  متي  ناك  امدنع 

، ةيرامعتسالا ةلودلل  نولعافلا  ءافلحلا  اھنم  جرخي  ةیلحم 
ةیقب نیبو  مھنیب  ةلصافلا  ةفاسملا  ةدايز  فدھلا  ناكو 
نم ةریفغلا  دادعألا  نم  مغرلابو   . بعشلا ةماع 



نم نوقلطني  نوملعملا  لاز  امف   ، ددجلا نیملعتملا 
بالطلا لضفأ  دادعإ  مھتمھم  نأ  اھدافم  ةمدقم 

امإ ةیمانلا  لودلا  مظعم  يف  يھو   ، ةبعصلا تارابتخالل 
وأ ةسردملا  نم  ةریخألا  تاونسلا  ىلإ  ةباوب  نوكت  نأ 
نم لئاھ  طغض  كلذ  بحاص  دقو   . ةیلكلا ىلإ  دوقي  اًرمم 
ةیملع رثكأ  هلعجي  وحن  ىلع   ، جاھنملا ثيدحت »  » لجأ
بتك لعج  لجأ  نمو   ، يملع ساسأ  ىلع  اًمئاقو 
نأ دح  ىلإ   – ًانزو ) لقثأ  كش  الو  « ) اًكمُس رثكأ   » ةسردملا
بتكلا ةبیقح  نزول  اًفقس  عضت  نآلا  ةيدنھلا  ةموكحلا 

وھو اھلمح  يناثلاو  لوألا  فصلا  ذیمالت  نم  َبلطُي  يتلا 
. لاطرأ  6.6

ىلإ ماتارب »  » يفظوم ضعب  ةرم  تاذ  انقفار  دقو 
تناك  . دنھلا برغ  ةعقاولا  ارادوداف  ةنيدم  يف  ةسردم 
ناك دقو   ، اًقباس اھنع  نلعأ  دق  ةسردملا  ىلإ  مھترايز 
تناكو  ، مھيدل اًدیج  اًعابطنا  كرتي  نأ  ديري  ملعملا  نأ  ًایلج 
دیقعتلا نم  ةلئاھ  ةجرد  ىلع  ًالكش  مسري  نأ  هتركف 
ةرھاملا ةیمنھجلا  نیھاربلا  دحأ  لثمي   ، ةروبسلا ىلع 
ةرضاحمب ًابوحصم   ، ةيدیلقإلا ةسدنھلا  اھب  رھتشت  يتلا 

اوناك  ) لافطألا عیمج  فص  مت  دقو   . لكشلا لوح  ةلوطم 
ىلع ةمظنم  فوفص  يف  ثلاثلا ) فصلا  يف  ذیمالت 
لواحي مھضعب  ناك  امبر   . مات تمص  يف  اوسلجو   ، ضرألا
ةيرجحلا مھحاولأ  ىلع  لكشلل  ةھباشم  ةروص  مسري  نأ 

ام روھظب  حمست  نكت  مل  ریشابطلا  ةاءدر  نكلو   ، ةریغصلا
ىندأ هيدل  نكي  مل  مھنم  اًدحأ  نأ  اًحضاو  ناك   . هنومسري

. لصفلا لخاد  يرجي  امع  ةركف 
ال جذامن  انيأر  دقف   . ءانثتسا لثمي  ملعملا  اذھ  نكي  مل 

نیملعملا نیب  ةبخنلل  زیحتلا  نم  عونلا  اذھ  نم  اھل  رصح 
« سابويد نیلاكساب   » عم نواعتلابو   . ةیمانلا لودلا  يف 

ةیلمع میمصت  ىلع  رتسإ »  » تدعاس  ،« رميرك لكيام  و«



ةزیم تلغتساو   ، اینیك يف  ةساردلا  فوفص  میظنت  ةداعإ 
. نیلصف ىلإ  لصفلا  میسقتل  نییفاضإ  نیملعم  دوجو 

تازاجنإلا لجس  بسحب  لصف  لك  میسقت  مت  دقو 
مل ام  ملعت  ىلع  لافطألا  ةدعاسمل  كلذو   ، ةقباسلا

راسملاب ًایئاوشع  نیملعملا  فیلكت  مت  مث   . دعب هوملعتي 
ىلع موقت  ةقباسم  لالخ  نم  ىندألا »  » وأ ىلعألا » »

نوملعملا بضغ  دقو   . ةیئاوشعلا تابوحسلا  ساسأ 
مھیلإ تدنسُأ  يلاتلابو  ةقباسملا  اورسخ  نيذلا 

يأ اونجي  نل  مھنأب  كلذ  نيرربم   ، ةیلفسلا تاراسملا 
تامالعلا ىلع  مھیلإ  هجویس  موللا  نأو  میلعتلا  نم  ةدئاف 
مھتافرصت نم  اولدع  دقو   . مھبالط اھققحي  يتلا  ةیندتملا 

دوجو ناك  ةیئاوشعلا  تارايزلا  لالخف  ؛  كلذ ىلع  ءانب 
مھلوصف لخاد  ىندألا  راسملاب  اوفلك  نيذلا  نیملعملا 

فرغ لخاد  مھدوجو  ناك  كلذ  نع  ًالدبو   ، ًاناحجر لقأ 
ةنراقم  ، ًاناحجر  رثكأ  كانھ  ياشلا  نوستحي  نیملعملا 

(126). ىلعألا راسملا  مھیلإ  دنسُأ  نيذلا  ءالؤھب 
؛ هتاذ دح  يف  يلاعلا  حومطلا  يف  نمكت  ةلكشملا ال  نإ 

تاعقوت عم  قفارتي  هنوك  وھ  اًقح  اًرمدم  هلعجي  ام  نكلو 
ةرم تاذ  انبھذ  دقو   . هقیقحت بالطلا  عیطتسي  امل  ةیندتم 

دناكاراتوأ يف  لافطألا  تارابتخا  ضعب  ةدھاشمل 
اًموي ناك   . ةيدنھلا ايالامیھلا  لابج  حوفس  يف  ةعقاولا 
نأب رعشن  الأ  ناكمب  ةبوعصلا  نم  ناكو   ، اًعئار ًایفيرخ 
نم جاعزإلا  نم  ءيش  ىلع  يوطنت  رابتخالا  ةیلمع 

هرابتخا لواحن  انك  يذلا  لفطلا  نأ  هیف  كش  امم ال   . انبناج
هانلأس امدنع  ةسامحب  أموأ  دقف   . وحنلا اذھ  ىلع  ركف  دق 
يفكي امب  اًعیط  ادبو  ةسردملا  ىلإ  بھذ  دق  ناك  نإ  امع 
نكلو  ، ةلئسألا ضعب  هلأسن  فوس  اننأب  هانربخأ  امدنع 
ةلباقملا ءارجإ  نع  لوؤسملا  صخشلا  هملس  امدنع 

يف ًالفط  نأ  اًربتعم  اًمامت  رمألا  لھاجت   ، اھأرقیل ةقرو 



لواح  . كلذب مایقلا  هنكمي  طقف  هرمع  نم  ةعباسلا 
هعسو ام  لكب  ةلباقملا  ءارجإ  نع  لوؤسملا  صخشلا 

، ةقرولا يف  طقف  ةرظن  يقلي  ىتح  هيرغي  نأ  دھج  نم 
دق ناك  هنكلو   ، ةیلسم ةصقو  ةلیمج  روصب  هايإ  اًدعاو 
ةلاح نكل   ، عیجشتلا تاملكب  متمتت  همأ  تلظو  ؛  هرمأ مزع 
نكت مل  اھنأب  انل  تحوأ  اھدھج  تباش  يتلا  روتفلا  نم 

ةرایسلل انقيرط  يف  نحن  امنیبو   . هيأر ریغي  نأ  هنم  عقوتت 
يدتري زوجع  لجر  انعم  راس   ،« ةلباقملا  » نم ءاھتنالا  دعب 
هيدتري يذلا  ةناعلا  ءاطغ  وھو   ) اًربغم اًریصق  اًرزئم 

: لاقو  . نوللا رفصأ  اًصیمقو  ةقطنملا ) يف  نوحالفلا 
انكرت مث  « ... انتویب لثم  تویب  نم  نوجرخي  نيذلا  لافطألا  »
مألا هجو  يف  هتاذ  مؤاشتلا  انيأر  دقل   . ةلمجلا ةمتت  نمخُن 

، كلذ لوقتس  نكت  مل   . اھلثم تاریثك  تاھمأ  هوجو  يفو 
. انتقو عیضن  انك  اننكلو 

ةیعمتجملا ةیمتحلا  نم  ددحم  عون  ىلإ  تالاحإلا  رثكت 
وأ ةقبطلا  وأ  ةفئاطلا  ىلع  زكترت  تناك  ءاوس   ، ةيدیلقتلا

تانیعست رخاوأ  يفو   . ءارقفلا نع  ثيدحلا  دنع   ، قرعلا
اًريرقت زيرد » نوج   » ةدایقب قيرف  دعأ   ، مرصنملا نرقلا 
ريرقتلا  » ناونع تحت  ءاجو   ، دنھلا يف  میلعتلا  ةلاح  لوح 

.(PROBE « ) دنھلا يف  يساسألا  میلعتلا  لوح  ماعلا 
: يلي ام  هتاصالخ  نیب  نم  تناكو 

ةیئان قطانم  ىلإ  اولَسرُي  نأ  نم  رثُك  نوملعم  فوختي 
اذھ ءارو  ةیلمعلا  بابسألا  دحأو  ةفلختم .»  » ىرق وأ 

شیعلا وأ  رفسلا  ءانع  نم  هل  نوضرعتي  ام  وھ  فوخلا 
نمض نمو   ... ةسئاب قفارم  تاذ  ةیئان  ةيرق  يف 
نع بارتغالاب  مھروعش  وھ  ىرخألا  ةعئاشلا  بابسألا 

نوردھي مھنإ  انایحأ  لاقي  نيذلا  نییلحملا  ناكسلا 
ىلع ةردقلل  نورقتفيو  تاركسملا  ىلع  مھلاومأ 
ىلإ رظنُيو  « . ةدرقلا لثم  نوفرصتي   » ةطاسبب وأ  میلعتلا 



ریغ اًضرأ  اھرابتعاب  اضيأ  ةفلختملا  وأ  ةیئانلا  قطانملا 
. اًئیش نیملعملا  دوھج  اھیف  رمثت  نل  ةبصخ 

يلج وحن  ىلع  نیثحابلا  قيرف  نیملعملا  دحأ  ربخأ  دقو 
رمأ وھ  فالجأ » ءابآل  نوبستني  لافطأ   » عم لصاوتلا  نأ 

(127). لیحتسم
اذھ ناك  اذإ  ام  فاشتكا  ىلإ  فدھت  تناك  ةسارد  يفو 
نم بلُط   ، بالطلا عم  نیملعملا  كولس  يف  رثؤي  لماحتلا 
نكي مل   . تارابتخالا نم  ةعومجم  اوححصي  نأ  نیملعملا 
ددع فصن  راطخإ  مت  هنأ  الإ   ، بالطلا نوفرعي  نوملعملا 
لكل لماكلا  مسالاب   ، ًایئاوشع اوریتخا  نيذلا   ، نیملعملا
ةیقب امأ  ةیعامتجالا .) ةقبطلا  مسا  نمضتي  يذلا  لفط ( 
فشتكا دقو   . اًمامت ةيوھلا  يلوھجم  اوناكف  بالطلا 

نيذلا بالطلا  حنمل  نولیمي  نیملعملا  نأ   ، اًمومع  ، قيرفلا
نوعیطتسي امدنع  اًریثك  لقأ  تاجرد  ایند  تاقبطل  نومتني 

يف اھايإ  مھنوحنمي  يتلا  كلتب  ةنراقم  مھتقبط  ةفرعم 
نیملعملا نأ  وھ   ، تفاللا نأ  الإ   . كلذ اوفرعي  مل  لاح 

نولعفي نم  مھ  اونوكي  مل  ایلع  تاقبطل  نومتني  نيذلا 
عقاو يف  ایندلا  تاقبطلل  نومتنملا  ءالؤھ  ناك  امنإو   ، كلذ
بالطلل ةئیس  تاجرد  اوحنمي  نأل  ًالیم  رثكألا  مھ  رمألا 

ةعانق ىلع  اوناك  مھنأ  دب  الو   . ایندلا تاقبطلل  نیمتنملا 
(128). اًدیج ءادأ  اودؤي  نل  لافطألا  ءالؤھ  نأب 

نأ نكمي  ةقثلا  فعضو  ةیلاعلا  تاعقوتلا  نیب  عمجلا  نإ 
S لكشلا ىنحنمب  قيدصتلا  نإف   ، انيأر امكو   . اًرمدم نوكي 

ءابآلاو نوملعملا  ناك  اذإف   . سأیلا وحن  صاخشألاب  عفدي 
نم ىلعألا  ءزجلا  روبع  هنكمي  لفطلا  نأب  نونمؤي  ال 
يرحف  ، هنم ةردحنملا  ةقطنملا  ىلإ  لوصولاو  ىنحنملا 
نيذلا لافطألا  لھاجتي  ملعملا  نإ   . كلذ اولواحي  الأ  مھب 
مامتھالا ءابآلا  دقفي  امیف  مھئالمز  نع  نورخأتي 

ىتح رقف  ةدیصم  قلخي  كولسلا  كلذ  نأ  الإ  . مھمیلعتب



مھكلمتي امدنعف   . لصألا يف  ةدیصم  دجوت  ال  تناك  نإو 
ناك نإ  ام  اوفشتكي  نأ  اًدبأ  مھل  ىنستي  نلف   ، سأیلا

، كلذ نم  ضیقنلا  ىلعو   . حاجنلا زرحي  نأ  هرودقمب  لفطلا 
اوققحي نأ  اھلافطأ  رودقمب  نأ  نظت  يتلا  رسألا  نإف 
اھلافطأ نأب  ِمّلسُت  نأ  ديرت  ال  يتلا  رسألا  وأ   ، حاجنلا

نأ لمتحي  رسأ  يھو   ، نیملعتم  ریغ  نولظي  فوس 
، ةيوبخن رثكأ  اًرسأ   ، ةحضاو ةیخيرات  بابسأل   ، نوكت
دحأ بحي  امكو  ةضيرعلا .»  » اھلامآ زيزعت  ىلإ  يھتنت 

« تیجھبأ  » ناك امدنعف   ، اورضحتسي نأ  لئاوألا  هیملعم 
ناك  ، لوألا فصلا  يف  ةیسردملا  هتابجاو  ءادأ  نع  فلختي 
هقوفت ىلإ  ىزعُي  امنإ  كلذ  نأب  مھسفنأ  نوعنقي  عیمجلا 

، كلذل ةجیتنكو   . للملاب هروعشو  لصفلا  ىلع  ديدشلا 
ىرخأ ةرم  فلخت  ثیح   ، يلاتلا فصلا  ىلإ  لسرُأ  دقف 
حبصأ ملعملا  نأ  دح  ىلإ  ةیسردملا  هتابجاو  ءادأ  نع 
هؤانرق ككشُي  ال  ىتح  ةیسردملا  هتابجاو  ءافخإ  داتعي 

اًنبا ناك  هنأ  ولو   . اًفص هتیقرت  نم  ةمكحلا  يف  نوقوفتملا 
، نینثا نییميداكأل  اًنبا  هنوك  نم  ًالدب  عنصم  يف  نَیلماعل 
هنم بلُط  وأ  يحالصإلا  میلعتلل  دیكأت  لكب  لِّوُح  دق  ناكل 

. ةسردملا كرت 
امدنع قطنملا  اذھ  مھسفنأ  لافطألا  مدختسيو 

يعامتجالا سفنلا  ملاع  نھرب  دقو   . مھتاردق نومیقي 
ةروصلا ديدھت   » هیمسي ام  ةوق  ىلع  لیتسا » دولك  »
ءاسنلاف ؛  ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  ةیطمنلا »

متي امدنع  تایضايرلا  تارابتخا  يف  لضفأ  ءادأ  نيدؤي 
نأب دیفت  يتلا  ةیطمنلا  ةروصلا  نأب  حوضوب  نھغالبإ 
اذھ ىلع  قبطنت  ال  تایضايرلا  يف  تائیس  ءاسنلا 
يوذ نم  نویكيرمألا  يدؤي  كلذكو  ؛  اًديدحت  رابتخالا 
ناك اذإ  تارابتخالا  يف  اًئیس  ءادأ  ةیقيرفألا  لوصألا 
فالغلا ىلع  مھقرع  ةيادبلا  نم  اوحضوي  نأ  مھیلع 



اھارجأ يتلا  ةساردلا  دعبو   (129). ةقرولل يجراخلا 
نایمتني نیلفطل  يلودلا  كنبلا  نم  ناثحاب  حاتأ   ،« لیتسا »

دض اسفانتي  نأ  شيدارب  راتوأ  ةيالو  نم  اینُد  ةقبطل 
دقو  (130). ةھاتم لح  يف  ایلع  ةقبط  ىلإ  نایمتني  نیلفط 
ءادأ نايدؤي  ایندلا  ةقبطلل  نییمتنملا  نیلفطلا  نأ  ادجو 
نأ املاط  ایلعلا  ةقبطلل  نییمتنملا  نیلفطلا  دض  اًدیج 
متي نأ  درجمب  نكلو   ، ةظوحلم ةیمھأ  تاذ  تسیل  ةقبطلا 

نایمتني امھنأب  ایندلا  ةقبطلل  نییمتنملا  نیلفطلا  ریكذت 
كلذو  ) ایلع ةقبط  نم  نیلفط  عم  ناسفانتيو  ایند  ةقبطل 
قالطنا لبق  لماكلاب  امھیمسا  نع  امھلاؤس  ةلیح  ربع 

نأ ناثحابلا  ىريو   . اًدج اًئیس  ءادأ  نايدؤي  امھنإف   ،( ةبعللا
امھضرعت نم  فوخلا  ىلإ  هضعب  يف  ىزعُي  امبر  كلذ 

نيذلا ةبعللا  يمظنم  يديأ  ىلع  مییقتلا  لالخ  فاحجإلل 
ًاليودت اًضيأ  كلذ  نوكي  امبر  نكل   ، ةبخنلل حوضوب  نومتني 
نوكت نأ  عقوتت  يتلا  ةلفطلاف   . ةیطمنلا ةروصلل 
اھیملعم سیلو  اھسفن  مولت  نأ  حجرُي  ةبعص  ةسردملا 

امبرو  ، اھمھف ىلع  يصعتسي  ءيش  اھفداصي  امدنع 
ةسردملل – قلخت  مل  اھنأب  ررقت  نأل  فاطملا  اھب  يھتني 
نع ىلختتو   – اھتقبط ءانبأ  مظعم  لثم  ةیبغ »  » اھنأو
لالخ ةظقیلا  مالحأ  يف  قرغتست  وأ   ، اًمامت میلعتلا 
نأب اماراتناش »  » لافطأ وذح  وذحت  وأ  لصفلا  يف  اھدوجو 

. بسحو ةسردملا  ىلإ  باھذلا  ضفرت 

؟ سرادملا لشفت  اذامل 
جاھنملا مَّمصُي  ةیمانلا  لودلا  نم  ریثك  يف  هنأل  ارظن 
لافطألا لجأل  سیلو  ةبخنلا  ءانبأ  لجأل  سيردتلا  قئارطو 
تالواحملا تءاج  دقف   ، سرادملل نوبھذي  نيذلا  نیيداعلا 

اھديوزت ربع  سرادملا  ءادأ  نیسحت  ىلإ  ةیمارلا 
علطم يفو   . اھمومع يف  لامآلل  ةبیخم  ةیفاضإ  تالخدمب 



نع ثحبي  رميرك » لكيام   » ناك  ، مرصنملا نرقلا  تانیعست 
ىلوأ نم  ةدحاو  اھلالخ  نم  يرجُي  ىتح  ىلوألا  ةبرجتلا 

يف تاسایسلا  ربع  لخدتلل  يئاوشعلا  مییقتلا  تایلمع 
نأ ديري  ناك   ، ىلوألا ةبرجتلا  هذھ  ءارجإلو   . ةیمان ةلود 

لخدتلا ثدحي  نأ  لمتحُي  يفالخ  ریغ  جذومن  ىلع  رثعي 
تناكو  ، ةیلاثم ودبت  ةیسردملا  بتكلا  تناك   . اًریبك اًرثأ  هیف 
ءارجإ مزتعي  ناك  ثیح   ) اینیك برغ  يف  سرادملا 

، بتكلا هذھ  نم  اًدج  لیلقلا  الإ  اھب  دجوي  ال  ةساردلا )
تالخدم لثمت  بتكلا  نأ  ىلع  مات  هبش  عامجإ  ةمث  ناكو 
ًایئاوشع ةسردم  نورشعو  سمخ  تریتخا  دقو   . ةيرھوج

يھو  ) ةیسردملا بتكلا  عيزوت  متو   ، ةسردم نیب 100  نم 
تءاج جئاتنلا  نأ  الإ   ،( فوفصلا كلتل  ةدمتعملا  بتكلا 
تاجرد طسوتم  يف  قرف  كانھ  نكي  ملف   . لامآلل ةبیخم 

ةیسردملا بتكلا  اوملست  نيذلا  بالطلا  نیب  رابتخالا 
دقف  ، كلذ عمو  هنأ  الإ   . اھوملستي مل  نيذلا  ءالؤھو 
نودؤي اوناك  نيذلا  لافطألا  نأ  هؤالمزو  رميرك »  » فشتكا
تاجرد نوققحي  اوناك  نيذلا  ءالؤھ   ) لصألا يفاًدیج  ءادأ 
يذلا رابتخالا  يف  ةیئاھنلا  تاجردلا  نع  ًالیلق  لقت 
ًاظوحلم اًنسحت  اوققح  دق  ةساردلا ) ءدب  لبق  هل  اوعضخ 

دقل  . ةیسردملا بتكلا  اھیف  تعزو  يتلا  سرادملا  يف 
اینیك يف  میلعتلا  ةغل  نإ   . نآلا ةموھفم  ةصقلا  تحبصأ 

ةیسردملا بتكلا  نوكت  نأ  يعیبطلا  نمو  ةيزیلجنإلا  يھ 
ةغللا نإف   ، لافطألا مظعمل  ةبسنلاب  هنكل   . ةيزیلجنإلاب
مھتغل دعب  كلذو   ) ةثلاث ةغل  درجم  يھ  ةيزیلجنإلا 
مھو  ،( اینیك ةغل  يھو  ةیلیحاوسلا  ةغللاو  ةیلحملا 
بتكلا نكت  مل  كلذلو   . اًدج ئیس  لكشب  اھنوثدحتي 
ىربك ةدئاف  ققحتل  ةيزیلجنإلاب  ةعوضوملا  ةیسردملا 
يف ةبرجتلا  هذھ  راركت  مت  دقو   (131). لافطألا ةیبلاغ  ىدل 

ةیقرولا ملعتلا  تاحول  لثم   ) ىرخأ تالخدمب  ةریثك  نكامأ 



نكت مل  ام  اھنإف  اذكھو  نیملعملا .) بسن  نیسحتو 
، تازفحملا يف  وأ  سيردتلا  لوصأ  يف  رییغتب  ةبوحصم 

. اًریثك يدجت  نل  ةديدجلا  تالخدملا  نإف 
لعجي يذلا  ببسلا  نآلا  اًحضاو  نوكي  نأ  يغبني 
لفطلا میلعت  يف  لضفأ  ءادأ  يدؤت  ال  ةصاخلا  سرادملا 
َلضفأ ُّدِعُت  اھنوك  يف  لثمتي  اھلمع  لمجم  نإ  يداعلا – 
ةبعصلا ةماعلا  تارابتخالا  ضعب  ضوخل  ًءادأ  لافطألا 
يضملا بلطتتو   ، ربكأ ءایشأ  وحن  اًقلطنم  لثمت  يتلا 

ةقیقح نإ   . ةعساولا تالاجملا  يذ  جاھنملا  ةیطغتو  اًمدق 
يساردلا لیصحتلا  يف  نوفلختي  لافطألا  مظعم  نأ 

. اھنم رفم  ال  ةقیقح  اھنأ  الإ   ، ةفسؤم ةقیقح  يھ 
ةنيدم يف  اھیلإ  بھذي  تیجھبأ »  » ناك يتلا  ةسردملاف 
داعبإ يف  لثمتت  ةنلعم  هبش  ةسایس  جھتنت  تناك  اتكلك 

، ةعفدلا بیترت  ةمئاق  رخآ  يف  نونوكي  نيذلا  بالطلا 
حاجن ةبسن  تققح  دق  اھنأب  معزلا  اھل  ىنستي  ىتح  كلذو 
ةینیكلا سرادملا  ىنبتتو   . جرختلا تارابتخا  يف  ةیسایق 
فصلا نم  ةيادب  لقألا  ىلع   ، اھتاذ ةیجیتارتسالا 

اذھ يف  سرادملا  عم  نوقفتي  ءابآلا  نأل  اًرظنو   . سداسلا
نوسرامي مھلعجي  ًايوق  ًاببس  نودجي  ال  مھنإف   ، زیحتلا 

هذھ لثم  نم  ریغت  ىتح  سرادملا  ىلع  ًاطوغض 
نودوي  ، رخآ صخش  يأ  لثم  مھلثم   ، ءابآلا نإ   . تافرصتلا

« ًایقار  » اًمیلعت هنوربتعي  ام  مھلافطأل  سرادملا  مدقت  نأ 
كلذ ناك  اذإ  امم  ققحتلا  مھعسوب  سیل  هنأ  نم  مغرلاب 
ناك اذإ  امیف  ریكفتلا  ىتح  وأ  ًالعف  ةسردملا  همدقت  ام  وھ 

مادختسا ىظحي   ، ًالثمف  . هنم نودیفتسي  فوس  مھلافطأ 
ءابآلا نیب  عساو  دیيأتب  سيردت  ةلیسوك  ةيزیلجنالا  ةغللا 

ةيزیلجنإلا نوثدحتي  نيذلا ال  ءابآلا  نأ  الإ   ، ایسآ بونج  يف 
ةردقملا ًالعف  هيدل  ملعملا  ناك  نإ  ام  اوفرعي  نأ  مھنكمي  ال 

ام وھ  كلذل  رخآلا  هجولاو   . ةيزیلجنإلاب سيردتلا  ىلع 



ةیفیصلا تامیخملاب  رتاف  مامتھا  نم  ءابآلا  هيدبي 
كلتل نوجاتحي  نيذلا  لافطألاف  ةیئاسملا –  لوصفلاو 

؟ ةدئافلا امف   ، بیصنایلا يف  اوزوفي  نل  لوصفلا 
سرادملا لعج  يذلا  ببسلا  كردن  نأ  اًضيأ  اننكمي 

حاجنلا ققحت  ماتارب »  » ةمظنم اھمیقت  يتلا  ةیفیصلا 
فیك فرعي  ةیموكحلا  ةسردملا  ملعم  نأ  ودبيو   . دوشنملا
يف ةبغرلا  هيدلو  لب   ، ىوتسملا فاعض  لافطألل  سردي 

، فیصلا لصف  لالخ  ددصلا  اذھ  يف  دھجلا  ضعب  لذبي  نأ 
هذھ نأ  ربتعي  ال  ةيداعلا  ةیساردلا  ةنسلا  لالخ  هنأ  الإ 

، اًرخؤمو  . نظي هلوح  نم  هلعج  اذكھ  وأ   ، هتفیظو يھ 
كلذو ماتارب »  » ةردابمل مییقت  ةیلمعب  انمق   ، راھیب يف 

سرادملا يف  ةیحالصإ  میلعت  جمارب  لاخدإ  فدھب 
نیملعملا ديوزت  ربع  كلذو  لماك  لكشب  ةیموكحلا 

ربع اًضيأو  جماربلا  هذھ  داوم  لمعل  مزاللا  بيردتلاب 
يف نیملعملل  نيدعاسمك  لمعلل  نیعوطتملا  بيردت 
كلت يفف   . ةرھبم ةجیتنلا  تناك  دقل   . لوصفلا هذھ 

نیملعملل ًابيردت  مدقت  يتلا  ًایئاوشع ) تریتخا   ) سرادملا
عیمج يكاحي  ام  وھو   ، ةمج دئاوف  تققحت   ، نیعوطتملاو
تالاحلا يف  امأ   . هالعأ ماتارب »  » اھتققح يتلا  جئاتنلا 

ملف  ، نیملعملل بيردت  ىوس  كانھ  اھیف  نوكي  ال  يتلا 
اودأ نيذلا  مھسفنأ  نوملعملاف   . لاب يذ  رییغت  يأ  أرطي 
يأ زارحإ  نع  اوزجع  دق  ةیفیصلا  تامیخملا  لالخ  اًدیج 

ةيوبرتلا تاسایسلا  اھضرفت  يتلا  دویقلا  نأ  ودبيو   ، مدقت
جاھنملا ةیطغت  ةرورض  ىلع  ديدشلا  زیكرتلاو  ةیمسرلا 

يقلن نأ  اننكمي  الو   . كلذ لیبس  يف  ءادأك  ةبقع  لثمت 
بسحبف  . نیملعملا لھاك  ىلع  كلذ  يف  هلك  موللاب 

لامكإ نإف   ، دنھلاب میلعتلا  يف  قحلل  ديدجلا  نوناقلا 
. نوناقلا همتحي  رمأ  جاھنملا 

طمنلا اذھ  نإف   ، عسوألا يعمتجملا  ىوتسملا  ىلعو 



ةیسردملا مظنلا  مظعم  نأ  ينعي  تافرصتلاو  راكفألا  نم 
ءاینغألا لافطأف   . اًعم ٍنآ  يف  ديدبتو  فاحجإ  ىلع  يوطنت 

، بسحو لضفأ  اًمیلعت  مدقت  يتلا ال  سرادملاب  نوقحتلي 
قالطإ ىلع  مھدعاستو  ونحب  مھلماعت  اضيأ  امنإو 

يف فاطملا  مھب  يھتنیف  ءارقفلا  امأ   . ةیقیقحلا مھتاردق 
اوسیل مھنأ  ةيادبلا  ذنمو  مھل  رھظُت  يتلا  سرادملا 
عقوتملا نمو   ، ةذف بھاوم  اورھظُي  مل  ام  بیحرت  عضوم 
ةساردلا نع  اوعطقني  ىتح  تمص  يف  نوناعي  اولظي  نأ 

. مھسفنأ نم 
ةلئاھ رادھإ  ةیلمع  يف  ببستي  نأ  كلذ  نأش  نم  نإ 

نم ةيادب  ةساردلا  نع  نوعطقني  نيذلا  ءالؤھف   . تاردقلل
ءالؤھو ةیعماجلا  ةلحرملا  ىتحو  ةیئادتبالا  ةسردملا 
ءوسل اياحض  مھ  امنإ   ، ةسردملاب طق  اوقحتلي  مل  نيذلا 

، اًعيرس سأیلا  مھكلمتي  ءابآلاف  كانھ : وأ  انھ  عقو  ريدقت 
مھمیلعت ةلواحم  ءانع  مھسفنأ  اوفلكي  مل  نوملعملاو 
بالطلا بناج  نم  سفنلاب  ةقثلا  مدعو   ، طق لافطألا 

نم صاخشألا  ءالؤھ  نیب  نم  نأ  اًنیقيو   . اًضيأ مھسفنأ 
يف اًدئار  وأ  داصتقالا  يف  اًذاتسأ  حبصي  نأ  هرودقمب  ناك 
وأ ءارجُأ  ًالامع  اوحبصأ  دقف  كلذ  نم  ًالدبو   . ام لاجم 

ةفیظوب نورفظي   ، ظحلا مھفلاح  نإ  وأ   ، رجاتم يف  نیعئاب 
يتلا نكامألا  نأ  نظلا  بلغأو   . بتكم يف  ةطیسب  ةیباتك 
نمم نويداعلا  لافطألا  اھصنتقا  دق  ةرغاش  اھوكرت 
ىتح ةنكمملا  صرفلا  لك  مھل  اورفوي  نأ  مھؤابآ  عاطتسا 

. يمیلعتلا مھراوشم  يف  اوحجني 
تربلأ  » نم ةيادب  ءاملعلا  نم  ءامظعلا  ةایح  صصق  نإ 
يرقبعلا يدنھلا  تایضايرلا  ملاع  ىلإ  ًالوصوو  نياتشنيأ »

يھ  ، يمیلعتلا هراوشم  لمكي  مل  امھالكو   ،« ناجونامار »
ةكرش ةصق  ریشتو   . كش نود  عیمجلا  اھفرعي  صصق 
ةروصقم تسیل  ةبرجتلا  هذھ  نأ  ىلإ  زدروب » نامار  »



نم سدنھم  سسأ  دقف   . ذاذفألا صاخشألا  نم  ةلق  ىلع 
يف روسيام  ةنيدم  يف  زدروب » نامار   » ةكرش لیماتلا 
لمعت ةكرشلا  تناكو   . مرصنملا نرقلا  تانیعبس  رخاوأ 
يتلا نوتركلا  حاولأ  لثم  ةیقرولا  تاجتنملا  ةعانص  يف 
دحأ يفو   . ةیبرھكلا تالوحملا  ةعانص  يف  مدختسُت 
فقي  ،« يماوساجنار  » وھ ًاباش  نامار »  » دجو  ، مايألا
دقف  ، هلوق دح  ىلعو   . ةفیظو ًابلاط  عنصملا  باب  ىلع 
ًالصاح ناكو   ، رقفلا ةعقدم  ةرسأ  نم  ردحني  باشلا  ناك 
طقف ةمولبد  ةجردب  نكلو   ، يسدنھلا میلعتلا  ضعب  ىلع 
نأ ىلع  باشلا  حاحلإ  ریثأت  تحتو   . ةیعماج ةجرد  سیلو 
هل مدقي  نأل  نامار »  » رطضا اًدیج ،  ًالمع  يدؤي  نأ  هعسوب 
، هباجعإ تراثأ  دق  رابتخالا  جئاتن  نألو   . اًعيرس ءاكذ  رابتخا 
، ةلكشم أرطت  امدنعف   . هتياعرب باشلا  لمشي  نأ  ررق  دقف 
،« يماوساجنار  » ىلإ اھعم  لماعتلا  ةمھم  دنسُت  تناك 
الإ  ،« نامار  » عم نواعتلاب  يئدبم  لكشب  اھل  ىدصتي  يذلا 
، هدرفمب تامھملل  ىدصتي  أدب  ديازتم  وحن  ىلعو  هنأ 

تذوحتسا ةياھنلا  يفو   . ةركتبم لولحب  اھل  يتأيو 
ىلع يب » يب  هيأ   » ةقالمعلا ةیلودلا  ةيديوسلا  ةكرشلا 
يتلا عناصملا  أفكأ  نآلا  دعت  يھو   ،« نامار  » ةكرش
كلذ يف  امب   ، ملاعلا لوح  يب » يب  هيأ   » ةكرش اھريدت 

عنصملا يف  ةسدنھلا  مسق  نآلا  سأريو   . ديوسلا
ةجرد ىلع  لوصحلا  عطتسي  مل  يذلا  يماوساجنار » »
فاشتكا وھو  يراشانشيرك »  » هلیمز امأ   . ةسدنھلا يف 

ملو اًراجن  قباسلا  يف  لمع  دقو   ،« نامار بسحُي لـ» رخآ 
نم وھف   ، يمسرلا میلعتلا  نم  لیئض  ردق  ىلع  الإ  لصحي 

. تانوكملا مسق  يف  ءاردملا  زربأ 
ريدي ناكو   ،« نامار  » نبا وھو   ،« نورآ  » نآلا ريديو 
ثحبلا لاجم  يف  لمعت  ةریغص  ةدحو   ، اھعیب لبق  ةكرشلا 

اوناك نيذلا  صاخشألا  نم  ةریغص  ةعومجم  عم  ريوطتلاو 



هقيرف مضيو  زدروب .» نامار   » ةكرش يف  اًضيأ  هعم 
، صاخشأ ةعبرأ  نم  فلأتي  وھو  ثحبلل  يساسألا 
يأ مھنیب  دجوي  الو   ، ةيوناثلا ةسردملا  المكي  مل  نیصخش 
امھنإ لوقي  نیصخشلا  نيذھ  نعو   . نیلھؤم نیسدنھم 
تناك ةيادبلا  يف  ةلكشملا  نأ  الإ   ، دقتم ءاكذب  ناعتمتي 

وأ لَجَو  نود  ثدحتلل  ةمزاللا  ةقثلا  نادقتفي  امھنأ  يھ 
اھنأ الولف  ؟  كلذ فرعي  نأ  ءرملل  نكمي  فیك  نذإ   ، ددرت
لاجم يف  ةریثك  لامعأب  موقت  اھنكل   ، ةریغص ةكرش  تناك 
دقف ذئدنع  ىتحو   . امھفاشتكا مت  امل   ، ريوطتلاو ثحبلا 

، امھتاردق فاشتكا  نكمأ  ىتح  اليوط  اًربص  رمألا  بلطت 
. مئاد عیجشتل  ةجاحب  اناك  امھنأ  نع  ًالضف 

رمألاب سیل  جذومنلا  اذھ  لثم  خاسنتسا  نأ  يلجلا  نم 
ةرشابم قئارط  ةمث  سیل  هنأ  يھ  ةلكشملاو   . لھسلا

ءرملا نكي  مل  ام   ، بھاوملا يوذ  صاخشألا  فاشتكال 
ناك امب  مایقلا  يف  تقو  نم  اًریثك  يضمي  نأ  يف  بغري 
ةحاتإ وھو  الأ   ، هب  موقي  نأ  يمیلعتلا  ماظنلل  يغبني 
بناوج اورھظي  ىتح  صاخشألا  مامأ  ةیفاكلا  صرفلا 
ةكرشلا يھ  تسیل  زدروب » نامار   » ةكرش نكلو   . مھغوبن
بھاوملا نم  ریثكلا  كانھ  نأ  ىرت  يتلا  ةدیحولا 

،« سیسوفنإ  » تأشنأ دقف   . ةفشتكملا ریغ  تاردقلاو 
ایجولونكت عاطق  يف  ةقالمعلا  تاكرشلا  ىدحإ  يھو 

امب  ، سانلل نكمي  رابتخا  زكارم   ، دنھلا يف  تامولعملا 
ةیمسر تالھؤم  مھيدل  تسیل  نيذلا  ءالؤھ  كلذ  يف 
سایق ىلع  هزیكرت  بصني  رابتخا  ضوخو  اھلوخد   ، ةریثك
بتكلا ملعت  نم  ًالدب  ةیلیلحتلا  تاراھملاو  ءاكذلا  لدعم 

اذھ يف  ةدیج  جئاتن  ققحي  نمل  نكميو   . ةیسردملا
ىلع مھنم  نوحجانلا  لصحيو   ، ًابردتم حبصي  نأ  رابتخالا 
لمألا باوبأ  حتفي  ليدبلا  راسملا  اذھ  لثم  نإ   . ةفیظو

. يمیلعتلا ماظنلا  تارغث  ربع  اوطقس  نيذلا  ءالؤھ  مامأ 



نابإ اھتارابتخا  زكارم  سیسوفنإ »  » تقلغأ امدنعو 
يف ىلوألا  ةحفصلا  ربخلا  كلذ  لتحا   ، يملاعلا داسكلا 

. ةيدنھلا فحصلا 
تاعقوتو ةیعقاو  ریغ  فادھأ  نم  جيزم  نذإ  كانھ 
نیملعملل ةئطاخ  تازفحمو  رربم  ریغ  وحن  ىلع  ةمئاشتم 

لودلا يف  ةیمیلعتلا  مظنلا  لعج  يف  اھعیمج  مھست 
لك ديوزت  امھو   ، نیتیساسألا اھیتمھم  يف  قفخت  ةیمانلا 
، ةمئالملا ةیساسألا  تاراھملا  نم  ةعومجمب  صخش 

ةمھم نأ  كلذ  ىلع  دزو   . بھاوملا باحصأ  فاشتكاو 
اًموي ةبوعص  دادزت  تحبصأ  ةدوجلا  يلاع  میلعتلا  ریفوت 
ءاحنأ عیمج  يف  ةیمیلعتلا  مظنلا  نأل  كلذو   ، موي  دعب 
تالدعم تدھش  دقو   . طغض تحت  لمعت  تتاب  ملاعلا 

يف ةدايزلا  تقاف  ةعيرس  ةدايز  سرادملاب  قاحتلالا 
تاعاطق يف  لصاحلا  ومنلا  عمو   ، كلذل ةمزاللا  دراوملا 
بلطلا يف  ةیملاع  ةدايز  كانھ  تحبصأ   ، ةقئافلا ةینقتلا 

ةنھم وحن  هاجتالا  اوداتعا  نيذلا  صاخشألا  ىلع 
نوھجتي كلذ  نم  ًالدب  نآلا  اوحبصأ  مھنأل  كلذو   . سيردتلا
يفظومو ةیبوساح  مظن  ءاردمو  نیجمربمك  لمعلا  وحن 

بناج ىلع  اًعضو  قلخي  فوس  لاحلا  اذھ  لثم  نإ   . كونب
ءافكأ نیملعم  نع  ثحبلا  دنع  ةروطخلا  نم  ریبك 

. هدعب امو  میلعتلا  نم  يوناثلا  ىوتسملا  يف  سيردتلل 
يصعتست ةلكشم  ددصب  اننأ  مأ  جرخم  نم  كانھ  لھف 

؟ لح لك  ىلع 

میلعتلا ةسدنھ  ةداعإ 
نأ وھ  اًدج ،  راس  أبن  لعفلاب  وھو  ةراسلا  ءابنألا  دحأ  نإ 
نم دكأتلا  نأ  ىلإ  ةوقب  ریشت  ةلدأ  نم  انيدل  ام  لك 
اًرمأ دعي  مل  ةسردملا  يف  تایساسألل  لفط  لك  باستكا 

، ام اًعون  روسیم  رمأ  ةقیقحلا  يف  امنإو   ، بسحو اًنكمم 



سیلو طبضلاب  كلذ  لمع  ىلع  زكري  صخشلا  نأ  املاط 
. رخآ ءيش  ىلع 

ریشت لیئارسإ  يف  ةتفال  ةیعامتجا  ةبرجت  تيرجأ  دقو 
ماعلا 1991 يفف   . هب مایقلا  سرادملل  نكمي  ام  ىدم  ىلإ 
نم اًوج  مھلافطأ  عم  يبویثأ  يدوھي  فلأ  ةبارق 15  لقن  مت 
نمض مھعيزوت  ىرج  ثیح   ، دحاو موي  لالخ  ابابأ  سيدأ 
ءالؤھ قحتلا   ، كانھو  . لیئارسإ ءاحنأ  يف  تاعومجم 
نیب ام  میلعتلا  يف  اوضمأ  دق  مھؤابأ  ناك  نيذلا   ، لافطألا
ىلإ ةیئادتبالا  سرادملاب   ، طسوتملا يف  نیتنسو  ةنس 

نینطوتسم اوناك  نمم   ، نيرخآ نییلیئارسإ  لافطأ  بناج 
ىضمأو ایسور  نم  اًثيدح  اورجاھ  وأ  ةليوط  نینس  ذنم 

يف میلعتلا  يف  فصنو  ةنس  ةرشع  ىدحإ  مھؤابأ 
نیتاھل ةيرسألا  تایفلخلا  تناك  دقف  اذكھو   . طسوتملا

، تاونس دعبو  هنكل   . فالتخالا دشأ  فلتخت  نیتعومجملا 
يف 1991 ةسردملاب  اوقحتلا  نيذلا  ءالؤھ  كشوأ  امدنعو 
دق تاقورفلا  تناك   ، ةيوناثلا ةسردملا  نم  جرختلا  ىلع 
نم ةئاملا  يف  نكمت 65  دقف   . ّیب نِ وحن  ىلع  تقاض 
نأ نود  رشع  يناثلا  فصلا  غولب  نم  نییبویثألا  لافطألا 
ةنراقم  ، فوفصلا هذھ  نم  فص  يأ  يف  ةداعإلل  اورطضُي 

نم ةئاملا  يف  يھو 74  ًالیلق  ىلعألا  ةبسنلاب 
قئاوعلا أوسأ  نأ  كلذ  نم  حضتيو   . سورلا نيرجاھملا 
ةقباسلا ةایحلا  فورظو  ةيرسألا  ةیفلخلا  نع  مجنت  يتلا 

يف لقألا  ىلع   ، ریبك دح  ىلإ  اھضيوعت  نكمي  لافطألل 
(132). ةمئالملا فورظلا  رفوتت  ثیح  ةیلیئارسإلا  سرادملا 
لوح راكفألا  نم  ددعب  ةحجانلا  براجتلا  انتدوز  دقو 
زیكرتلا وھ  كلذ  لوأو   . فورظلا هذھ  لثم  قلخ  ةیفیك 
لافطألا نأ  ةركفب  مازتلالاو   ، ةیساسألا تاراھملا  ىلع 

مھنأ املاط  تاراھملا  هذھ  ناقتإ  ىلع  نورداق  اًعیمج 
أدبملا وھ  اذھو  ًایفاك .  اًدھج  اھیف  نولذبي  مھیملعمو 



اضيأ وھو   ،« ماتارب  » جمانرب فلخ  فقي  يذلا  يساسألا 
Charter فرعي بـ ام  وأ  ةلقتسملا  سرادملا  هدسجت  هجوت 
وأ بوسرلاب  لبقت  ال  يتلا  ةدحتملا  تايالولا  يف   Schools

لاحلا وھ  امك   ، سرادملا هذھ  مدقتو   (133). يساردلا رخأتلا 
ةیميداكأو ( KIPP « ) ةوق ةفرعملا  جمانرب   » سرادم عم 

نم نیمداقلا  بالطلل   ، اھریغو ملراھ » لافطأ  ةقطنم  »
زكري اًجاھنم  اًساسأ ،  مھنم ) دوسلا  امیسالو   ) ةریقف رسأ 
مییقتلاو مات  لكشب  ةیساسألا  تاراھملل  مھباسكإ  ىلع 

كلذ نودب  هنإ  ذإ   ، لعفلاب بالطلا  هفرعي  امل  لصاوتملا 
نم هنوزرحي  ام  دصر  ًالیحتسم  نوكیس   ، مھتلاحل مییقتلا 

. لیبسلا اذھ  يف  مدقت 
نيزئافلا نیب  تنراق  ةدع  تاسارد  ترھظأ  دقو 

، سرادملا هذھ  بیصنایلا  تاقباسم  يف  نيرساخلاو 
ىدحإ ریشتو   . ةياغلل ةحجانو  ةلاعف  سرادم  اھرابتعاب 

ةلقتسملا سرادملا  لوح  تيرجأ  يتلا  تاساردلا  هذھ 
سرادملا هذھل  ةیباعیتسالا  ةقاطلا  عفر  نأ  نطسوب  يف 

عيزوتلا سفن  ىلع  ظافحلاو  فاعضأ  ةعبرأ  لدعمب 
ًالبقتسم يدؤي  نأ  نكمي  بالطلل  يلاحلا  يفارغميدلا 

نیب ةلصاحلا  ةوجفلا  نم  ةئاملا  يف  يلاوح 40  بأر  ىلإ 
تارابتخا تامالع  صخي  امیف  دوسلاو  ضیبلا  لافطألا 

انھ ةلاعفلا  ةیلآلا  نإ   (134). ةنيدملا يف  تایضايرلا  ةدام 
لافطألاف »؛  ماتارب  » جمارب يف  هاندھش  ام  طبضلاب  يھ 

نيذلا  ) يداعلا يسردملا  ماظنلا  يف  اًمامت  نوعیضُملا 
لافطألاب ةنراقم  اًریثك  ةیندتم  مھتارابتخا  تامالع  نوكت 
نوحنمُي ةلقتسملا ) سرادملاب  نوقحتلي  امدنع  نيرخآلا 

. ةصرفلا نومنتغي  نوریثكو  مھتاف ،  ام  ضيوعتل  ةصرفلا 
لامعأ نم  ماتارب »  » هب موقت  امم  انیتأي  رخآ  راس  أبن  ةمثو 

نم ًایبسن  لیلقلا  ىوس  جاتحي  ال  بردتملا  نأ  وھو 
يف ولو   ، ًالاعف  ًایحیحصت  اًملعم  حبصي  ىتح  بيردتلا 



ناك دقل   . لقألا ىلع  میلعتلا  نم  ىلوألا  فوفصلا 
يف ةریثملا  جئاتنلا  هذھ  اوققح  نيذلا  نوعوطتملا 
ىلع مھلوصح  دعب  كلذ  ریغ  وأ  نییعماج  ًابالط  مھبلغأ 

. سيردتلا لوصأ  لوح  بيردتلا  نم  مايأ  ةرشع  وأ  عوبسأ 
ةءارقلا میلعت  درجم  زواجتي  اذھ  نإف   ، كلذ قوفو 

اذھ ناك   ، راھیب ةيالو  يفو   . باسحلا تایساسأو 
فوفصلا لوخد  نیعوطتملل  حاتأ  يذلا  هسفن  جمانربلا 

میلعت يف  اًضيأ  مھب  ناعتسا  دق  نیملعمك  ةیساردلا 
ةءارقلا تاراھم  مادختسا  ةءارقلا  نودیجي  نيذلا  لافطألا 

أرقا « » ماتارب  » ةمظنم هیمست  ام  وھو  ملعتلا –  يف  مھيدل 
ملعت  » يساسألا اھجمانربل  دادتما  وھو   ،« ملعتتل
دیعص ىلع  ةسوملم  جئاتن  كلذ  ققح  دقو   –« ةءارقلا
ىلع اًساسأ  ةلقتسملا  سرادملا  دمتعتو   . ملعتلا
ىلع نورداق  مھو   ، نیسمحتملا بابشلا  نیملعملا 
وحن ىلع  ةيدادعإلاو  ةیئادتبالا  سرادملا  بالط  ةدعاسم 

. لاعف
جاھنملا ةلكیھ  ةداعإ  نأ  وھف  ثلاثلا  راسلا  أبنلا  امأو 
ملعتلاب لافطألل  حمسي  وحن  ىلع  ةیساردلا  فوفصلاو 
قیقحت يف  مھسي  نأ  نكمي  ةصاخلا  مھتاردق  قفو 
لافطألا نأ  نمضت  صخألابو   ، مدقتلا نم  ةریبك  تالدعم 
زیكرتلا مھنكمي  يساردلا  لیصحتلا  يف  نوفلختي  نيذلا 
ىدحإ لافطألا  ءادأ  ةعباتم  ربتعتو   . تایساسألا ىلع 
ةسارد تنراق   ، اینیك يفو   . كلذ لمعب  ةلیفكلا  لبسلا 

ىلع لوألا  فصلا  بالط  عيزوت  امھیف  مت  نیجذومن  نیب 
بالطلا عيزوت  مت   ، لوألا جذومنلا  يفو   . نینثا نیلصف 

دقف  ، رخآلا جذومنلا  يف  امأ   . لوصفلا دحأ  ىلع  ًایئاوشع 
مت امدنعو   . لعفلاب هنوفرعي  ام  رادقمل  اقفو  مھمیسقت  مت 

ىنستي ىتح  ةیلوألا  مھتايوتسمل  اًقفو  بالطلا  عيزوت 
ءادأ نسحت   ، لضفأ وحن  ىلع  مھتاجایتحا  ةیبلت  نیملعملل 



دقو  . ةیلوألا لیصحتلا  تايوتسم  عیمج  يف  بالطلا 
ةياھن يفف   ، ةيرارمتسالاب زرحأ  يذلا  مدقتلا  مستا 
يف مھتعباتم  تمت  نيذلا  بالطلا  لظ   ، ثلاثلا فصلا 
يذلا كلذ  نم  لضفأ  ءادأ  نودؤي  يناثلاو  لوألا  نیفصلا 

، ليدب وحن  ىلعو   (135). مھتعباتم متي  مل  نيذلا  ءالؤھ  هيدؤي 
میلعتلا ةئیھت  ةداعإل  ىرخأ  ًالبس  دجي  نأ  ءرملل  نكمي 
لبسلا هذھ  ىدحإو   . بالطلا تاجایتحا  بساني  وحن  ىلع 

رثكأ فوفصلا  نیب  ةلصافلا  دودحلا  لعج  يھ  ةنكمملا 
هرمع هعضي  يذلا  لفطلل  ىنستي  ىتح  كلذو   ، ةلویس
سورد يقلتل  ةجاحب  هنكل  سماخلا  فصلا  يف  ينمزلا 

كلذ لعفي  نأ  ةیساردلا  داوملا  ضعب  يف  يناثلا  فصلا 
. جرح وأ  ةمصو  نود 

رییغتل هلمع  نكمي  امم  ریثكلا  كانھ   ، معأ وحن  ىلعو 
دقف  . صخش لك  ىدل  دجوت  يتلا  ةیعقاولا  ریغ  تاعقوتلا 
يف اًریبك  ًایباجيإ  اًرثأ  رقشغدم  يف  ذفن  جمانرب  ثدحأ 
اوناك هیلع  نیمئاقلا  نأ  درجمل  تارابتخالا  تامالع 
يتلا لیخادملا  يف  ةدايزلا  طسوتمب  ءابآلا  نوربخي 
لافطألا اھیضقي  ةیفاضإ  ةنس  لك  لباقم  يف  ققحتتس 

يف مھتایفلخل  ةھباشملا  ةیعامتجالا  تایفلخلا  يوذ  نم 
ال اوناك  مھنأ  اوفشتكا  نيذلا  ءابآلا  ةلاح  يفو   ، سرادملا

ةدايزلا تءاج  دقف   ، هردق قح  هدئاوفو  میلعتلا  نوردقي 
ةقباس ةسارد  تناكو   (136). فعضلا رادقمب  ربكأ  لخدلا  يف 
جئاتن ترھظأ  دق  ناكنیمودلا  ةيروھمج  يف  تيرجأ 
مایق نأل  اًرظنو   (137). ةيوناثلا سرادملا  بالط  عم  ةھباشم 

وھ ءابآلا  ىلإ  تامولعملا  ضعب  ريرمت  درجمب  نیملعملا 
ىتح ةقيرطلا  هذھ  نإف   ، ةفلكت يأ  ىلع  يوطني  ال  رمأ 
تامالع نیسحتل  ةفلك  لبسلا  صخرأ  يھ  نآلا 

ىرج يتلا  لخدتلا  بیلاسأ  لكب  ةنراقم  تارابتخالا 
. اھمییقت



فادھألا نم  اًديزم  ددحت  نأ  اًضيأ  ةدیج  ةركف  نوكت  امبر 
حیتي كلذف   . ءاوسلا ىلع  نیملعملاو  لافطألل  ةبيرقلا 
ىلإ هزیكرت  لك  هیجوت  نع  فقوتي  نأ  صخش  لكل 
ملو  . ةليوط تاونس  اھنع  هلصفت  يتلا  ةغوارملا  ةجیتنلا 

ةیسارد ةحنم  مدقي  ناكو  اینیك  يف  يرجأ  جمانرب  عفدي 
ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود  فلأ  اھردق 20 

نمض تامالع  نققحي  يئاللا  تایتفلل  ةیلاتلا  ةنسلل 
ءادأ ّدؤُي  َنْيِ نأل  تایتفلا   ، رابتخالا يف  ةئاملا  يف  ىلعأ 15 

نیملعملا ىلع  ًاطغض  عضو  اًضيأ  امنإو   ، بسحو لضفأ 
ام وھو   ،( تایتفلا ةدعاسمل   ) دھجلا نم  ديزملا  لذبل 
مدع نم  مغرلاب   ، دالوألا ءادأ  نسحت  ىلع  اًضيأ  سكعنا 

ةدحتملا تايالولا  يفو   (138). مھل ةیسارد  حنم  دوجو 
قیقحت يف  لافطألل  تآفاكملا  دصر  حجني  مل   ، ةیكيرمألا
تاريدقت ىلع  لوصحلا  لثم   ) ىدملا ةليوط  فادھألا 

دھج نم  هنولذبي  ام  ىلع  مھتأفاكم  نأ  تبث  امیف   ،( ةیلاع
نأل اًرظنو  اًریخأو ،   (139). ةیلعافلا ةديدش  تناك  ةءارقلا  يف 
نألو اھدوجو  زعي  ةلمع  اوحبصأ  ءافكألا  نیملعملا 
اموي صخرلاو  نسحتلا  يف  ةذخآ  تامولعملا  ایجولونكت 
نكل  . اھیلع ليوعتلا  ةدايز  لوقعملا  نم  هنإف   ، موي ءارو 
يف ایجولونكتلا  فیظوتل  ةديؤملا  ةیلاحلا  رظنلا  ةھجو 

طاسوألا يف  حضاو  بیحرتب  ىظحت  ال   ، سيردتلا
نم اًساسأ  قثبنت  هذھ  رظنلا  ةھجو  تناك  نإو   ، ةيوبرتلا
ىقلت نع  ليدبلا  ثیح  ةینغلا  لودلا  نم  ةمداق  براجت 
ملعم يََدي  ىلع  هاقلتت  نأ  وھ  بوساح  زاھج  ربع  كمیلعت 
نإف  ، انيأر امكو   . ةیلاع ةیعفادب  ىظحيو  هبيردت  نسحُأ 
يفو  . ةریقفلا لودلا  يف  لاحلا  يھ  اًمئاد  تسیل  هذھ 
ملاعلا لود  نم  ةمداقلا  دھاوشلا  نإف   ، رمألا عقاو 

دقو  . ةیباجيإلا ةديدش  ربتعت   ، ةرثانتم تناك  نإو   ، يمانلا
دق ناكو  بوساحلاب  نیعتسي  ملعت  جمانربل  اًمییقت  انيرجأ 



يف ةیموكحلا  سرادملا  يف  ماتارب »  » عم نواعتلاب  ذفُن 
ماعلا 2000). علطم   ) ةثلاثلا ةیفلألا  علطم  يف  ارادوداف 
نم نینثا  نیبلاط  ىلع  نیعتي  ناك  ذإ   . اطیسب اجمانرب  ناك 

. بوساحلا ىلع  ةبعل  اسرامي  نأ  عبارلاو  ثلاثلا  نیفصلا 
ةديدش ةیباسح  لئاسمل  الح  بلطتت  ةبعللا  تناكو 
ةصرفلا زئافلا  حنمي  اھلح  يف  حاجنلا  ناكو  ؛  دیقعتلا

هذھ  ) يجراخلا ءاضفلا  يف  تافلخملا  ضعب  قالطإل 
نم مغرلابو  اًمامت .) ًایسایس  ةمیقتسم  ةبعل  يھ  ةبعللا 

عوبسألا يف  نیتعاسل  اوبعلي  نأ  مھیلع  ناك  هنأ  ةقیقح 
امیف جمانربلا  اذھ  ربع  ققحت  يذلا  مدقتلا  ناك  دقف   ، طقف
نع لاحب  لقي  الو   ، اًریبك اًمدقت  باسحلا  تامالع  صخي 
فورظ يف  تبِّرج  يتلا ُ ملعتلا  يف  لخدتلا  لئاسو  حجنأ 

كلذ قبطنا  دقو   ، تاونس ىدم  ىلع  ةعونتم  تاقایسو 
كلذكو  ، لافطألا لضفأ  ءادأ  نسحت  دقف  عیمجلا  ىلع 
دیفملا بناجلا  ىلع  ءوضلا  كلذ  طلسيو   . مھفعضأ

هنإ ذإ   ، ملعتلا لئاسو  نم  ةلیسوك  بوساحلا  مادختسال 
لالخ صاخلا  اھعاقيإ  ددحت  نأ  ةلفطو  لفط  لكل  حیتي 

(140). جمانربلا
زیكرتلاو تاعقوتلا  ضفخل  وعدت  يتلا  ةلاسرلا  هذھ  نإ 
لامكإل ایجولونكتلا  فیظوتو  ةیساسألا  تاردقلا  ىلع 
يضرُت ال   ، ليدبلا رود  بعلل  رمألا  مزل  اذإ  وأ   ، ملعملا رود 

ذإ  ، مھلعف ةدر  مھفت  نكمي  امبرو   . نیيوبرتلا ءاربخلا  ضعب 
، نیتقبط نم  فلأتي  يمیلعت  ماظن  ىلإ  ریشن  اننأ  ودبي 
كش نود  نم  نوقلتیس  نيذلا  ءاینغألا  لافطأل  اھادحإ 

ةعفترم ةصاخ  سرادم  يف  ریياعملا  ىقرأ  يبلُي  اًمیلعت 
اننكمي الو   . لافطألا ةیقب  مضت  ىرخأ  ةقبطو   ، ةفلكتلا
انفسؤي نكل   ، اًمامت رربم  ریغ  ضارتعالا  اذھ  نأب  لوقلا 

وھ قرف  دوجو  عم   ، لعفلاب دوجوم  ماسقنالا  نأب  لوقلا 
ةریبك ةحيرشل  ًايرھوج  اًئیش  مدقي  ال  يلاحلا  ماظنلا  نأ 



، يرذج لكشب  جاھنملا  طیسبت  ىرج  اذإف   . لافطألا نم 
وحن ىلع  فصنم  لكشب  ملعملا  ةمھم  ديدحت  مت  اذإو 

لافطألل حیتأ  اذإو   ، هب ةیئزج  لك  نقتي  صخش  لك  لعجي 
ربع نكیلو   ، ةصاخلا مھتاعاقيإل  اقفو  جاھنملا  اوسردي  نأ 
نم ةعساولا  ةیبلاغلا  جرخت  فوسف   ، رمألا مزل  اذإ  راركتلا 
يف اھنوضمي  يتلا  تاونسلا  نم  ءيشب  لافطألا 
فوس مھنم  نیبوھوملا  نإف   ، كلذ قوفو   . ةسردملا

هب نوظحي  ام  فاشكتسال  ةصرفلا  ىلع  لعفلاب  نولصحي 
يعدتسي فوس  رمألا  نأ  حیحص   . تاردقو بھاوم  نم 
ةاواسملا مدق  ىلع  اوحبصي  ىتح  لمعلاو  دھجلا  ضعب 

، ةقومرملا سرادملاب  اوقحتلا  نيذلا  لافطألا  ءالؤھ  عم 
امبرلف  ، مھسفنأب اونمؤي  نأ  اوملعت  اوناك  مھنأ  ول  نكلو 
ةبغر ماظنلا  ىدل  ناك  اذإ  امیس  الو   ، ةصرف ىلع  اولصح 

نإ  (141). كانھ ىلإ  لوصولا  ىلع  مھتدعاسم  يف 
نم اھيدل  ام  مدخت  نأ  اھیلع  نیعتي  سرادملا  نأب  فارتعالا 
امبر  ، اھيدل اونوكي  نأ  بغرت  نيذلا  ءالؤھ  سیلو   ، بالط
حنمي يمیلعت  ماظن  ءاشنإ  وحن  ىلوألا  ةوطخلا  ربتعُي 
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رارق يف  الماع  ادبأ  لثمي  لاملا ال  نأ  نمضن  نأ  كلذ  ىلع  نیعي  امبر 
نكمي ةقيرط  كانھ  نأو  سرادملا  لضفأب  قاحتلالا  نأشب  بلاطلا 

ماظنلا موقي  ثیح   ، يلیشت يفو   . اھلالخ نم  ثدحي  كلذ  لعج 
ءارقفلا بالطلا  حنم  متي   ، مئاسقلا ىلع  ریبك  لكشب  میلعتلا 

يھو  ) مئاسقلا بالط  لبقت  ةسردم  يأ  نكلو   ، ةیفاضإ ةمیسق 
نأ دب  ال  ةبخنلا ) سرادم  نم  ةنفح  ىوس  اھنیب  نم  دجوي  سرادم ال 

ماظنلا اذھ  لعجلو   . ةیفاضإ ةفلكت  يأ  نودب  بالطلا  ءالؤھ  لبقت 
اونوكي نأ  بالطلاو  ءابآلل   ، كلذ مغر   ، يغبني  ، ةلماك ةیلعافب  لمعي 
تامییقتلا هذھ  جئاتنلا  نأو   ، رایتخالا اذھ  مھيدل  مھنأب  امامت  نیكردم 

غبنأ رایتخال  كلذو  مظتنم  وحن  ىلع  اھتسارد  متي  نأ  بجي  ةيرایعملا 
. دالبلا ءاحنأ  عیمج  يف  دعاو  لبقتسم  مھرظتني  نيذلا  بالطلا 



 ٥
ةریبكلا هترسأو  ونرادوس » كاب  »

ةسیئرل رغصألا  نبالا  وھو   ،« يدناغ ياجناس   » لظ
ىتح رظتنملا  اھتفیلخو  يدناغ » اريدنأ   » ةيدنھلا ءارزولا 
نأب اًعنتقم  يف 1981،  ةرئاط  مطحت  ثداح  يف  هعرصم 
اًءزج نوكي  نأ  بجي  ةیناكسلا  ةدايزلا  يف  مكحتلا 
كلذ ناكو   . دنھلا يف  ةيومنتلا  ةطخلا  نم  ًایساسأ 

ام لالخ  ماعلا  هروھظ  تابسانم  نم  ریثك  روحم  عوضوملا 
علطم 1977)، ىتح  فصتنم 1975  « ) ئراوطلا  » ةرتفب فرعي 

ناكو  ، ةیطارقميدلا قوقحلا  اًتقؤم  تِقّلُع  امدنع 
بصنم يأل  هلغش  مدع  مغرو  يدناغ » ياجناس  »

. اًمامت حيرص  لكشب  ةلودلا  نوؤش  ريدي  نم  وھ   ، يمسر
میظنت جمانرب  نإ  ًةداع  هب  فختسُي  حيرصت  يف  لاق  دقو 

نییمظعلا ةیمھألاو  مامتھالا   » حنمُي نأ  دب  ال  ةرسألا 
يعانصلا دیعصلا  ىلع  مدقت  نم  هزرحن  ام  لك  نأل  كلذو 

ددع لظ  اذإ  ىودج  اذ  نوكي  نل  يعارزلاو  يداصتقالاو 
(142)«. ةنھارلا تالدعملل  اًقفو  ديازتي  ناكسلا 

يف أدب   ، ةرسألا میظنت  عم  ليوط  خيرات  دنھلل  ناك 
تماق ماعلا 1971  يفف   . مرصنملا نرقلا  تانیتس  فصتنم 
ناكو  ، ةلقنتملا میقعتلا  تامدخ  ميدقتب  الریك  ةيالو 
يف ةيوازلا  رجح  وھ  میقعتلا » تامیخم   » ةماقإل هجوتلا 

مغرلابو  . ئراوطلا ةرتف  لالخ  يدناغ » ياجناس   » ةطخ
اوعضو دق  اوناك  هوقبس  نيذلا  ةساسلا  مظعم  نأ  نم 
اھرابتعاب ةیناكسلا  ةدايزلا  يف  مكحتلا  ىلع  مھيديأ 

ىفضأ دق  يدناغ » ياجناس   » نإف  ، ةمھملا اياضقلا  ىدحإ 
سامحلا نم  قوبسم  ریغ  ىوتسم  ةلكشملا  ىلع 



مزل املك  عرذألا  نم  ددع  ربكأ  َيل  ىلع  ةبغرلاو )  ) ةردقلاو
يفو  . ذیفنتلا عضوم  اھددح  يتلا  هتاسایس  عضول  رمألا 
لوح ًایمسر  ًانایب  يدنھلا  ءارزولا  سلجم  رقأ  ليربأ 1976، 
نم ددع  ذاختاب  َبلاط  ةیناكسلا  ةینطولا  ةسایسلا 
ام امیسالو   ، ةرسألا میظنت  عیجشتل  ةیمارلا  ریبادتلا 

نولبقي نيذلا  ءالؤھل  ةریبكلا  ةیلاملا  زفاوحلا  اھنم  صخي 
وأ ةيرھش  بتاور  ةروص  يف   ) میقعتلا تایلمعل  عوضخلا 
، عزفلل ةراثإ  رثكألا  رمألاو   ،( ناكسإلا ةمئاق  يف  ةيولوأ 

ةمزلم میقعت  نیناوق  نس  يف  ةيالو  لك  ضيوفت  وھ 
نأ نم  مغرلابو  رثكأ .) وأ  نالفط  هيدل  صخش  لكل   ، ًالثم )
متي ملو   ) نوناقلا اذھ  لثم  تحرتقا  نم  يھ  ةدحاو  ةيالو 
ةینلع طوغضل  ضرعتت  تايالولا  تناك  دقف   ،( طق هرارقإ 
ىوس كانھ  نكي  ملو   ، اھقیقحتو میقعتلل  صصح  ديدحتل 
اًفادھأ ةیعاوط »  » تددح نم  يھ  بسحف  تايالو  ثالث 

؛ ةيزكرملا ةموكحلا  اھیلع  اھتحرتقا  يتلا  كلت  زواجتت 
میقعت ةلاح  نویلم  غلب 8.6  دق  فادھألا  يلامجإ  ناكو 

نم 1976 – 1977. ةرتفلا  لالخ 
بعصلا نم  حبصي   ، اھرارقإ درجمب  صصحلا  تناكو 

ةيالو يفظوم  بتكم  سیئر  لسرأ  دقو   . اھنأشب نواھتلا 
لك اوغلبأ  : » نیینادیملا هيدعاسمل  ةیقرب  شيدارب  راتوأ 
نل ةيرھشلا  فادھألا  قیقحت  يف  لشفلا  نأ  صخش 

فاقيإلا اًضيأ  امنإو   ، بسحف تابترملا  فقو  ىلإ  يدؤي 
زاھجلا اورفنتسا   . تابوقعلا دشأ  لازنإو  لمعلا  نع 
ريراقتلا عفر  يف  اورمتساو  اًروف  رركأو  اًروف  هلك  يرادإلا 
تایقربلا لاسرإ  لالخ  نم  ًایموي  زرحُي  يذلا  مدقتلا  لوح 

فرعي نأ  ضرتفي  ناك  « . ءارزولا سیئر  ریتركس  ىلإو  ّيلإ 
ناكس ىلإ  ًالوزنو  ةموكحلا  يفظوم  نم  ةيادب  عیمجلا 

ةيديدحلا ككسلا  يشتفم  ءانثتسا  نودو  ىرقلا 
نوملعملا ناك  ذإ   . يلحملا فدھلا   ، سرادملا يملعمو 



نأب مھنورطخيو  سرادملا  لافطأ  ءابآ  ةرايزب  نوموقي 
ًالبقتسم نومرحُي  امبر  مھلافطأ 

ةیلمعل عوضخلا  اولبقي  مل  اذإ  ةسردملاب  قاحتلالا  نم 
تاراطقلاب نورفاسي  نيذلا  صاخشألا  ناكو   . میقعتلا

ىلع ةلوبقم  ةسرامم  يھو  ةركذت –  ىلع  لوصحلا  نود 
مھیلع عَّقوُت  نیحلا - كلذ  يف  ءارقفلا  نیب  عساو  قاطن 
لیبق نم  سیلو   . میقعتلاب اولبقي  مل  ام  ةظھاب  تامارغ 

. ریثكب كلذ  نم  دعبأ  وھ  امل  تبھذ  طوغضلا  نأ  ةشھدلا 
ةبرقم ىلع  عقت  ةملسم  ةيرق  يھو   ، راواتوأ ةيرق  يفف 
ىلع ضبقلا  ةطرشلا  لاجر  ىقلأ   ، يھلد ةمصاعلا  نم 
ىلإ اودیتقا  ثیح   ، ًالیل روكذلا  نم  ةيرقلا  ناكس  عیمج 
ىلإ اولسرُأ  كانھ  نمو   ، ةیمھو مھتب  ةطرشلا  زكارم 

. مھمیقعت متي  ثیح 
، ةینآلا اھفادھأ  تققح  دق  ةسایسلا  هذھ  نأ  ودبيو 
يف ةغلابم  ىلإ  اًضيأ  تدأ  امبر  تازفحملا  نأ  نم  مغرلاب 
يفو  . يلعفلا میقعتلل  اوعضخ  نيذلا  صاخشألا  دادعأ 
اوعضخ دق  صخش  نویلم  نأ 8.25  ريراقتلا  تركذ   ،1977 – 1976

نم ةرتفلا  لالخ  كلذل  اوعضخ  نویلم  مھنم 6.5   ، میقعتلل
ناك ماعلا 1976،  ةياھنبو   . طقف ربمسيد 1976  ىتحو  ویلوي 

. دنھلا يف  جاوزألا  نم  ةئاملا  يف  يلاوح 21  میقعت  مت  دق 
اًءزج تناك  يتلا  ةیندملا  تايرحلل  كاھتنالا  تایلمع  نكلو 

ءایتسالا نم  ةلاح  تراثأ  دق  جمانربلا  ذیفنت  نم  أزجتي  ال 
، تاباختنالا اًریخأ  دنھلا  ترجأ  امدنع  يفو 1977   ، عساولا
اًءزج میقعتلا  ةسایس  لوح  ةرئادلا  تاشاقنلا  تناك 
اًدولخ رثكألا  راعشلا  هروص  ام  وھو   ، لاجسلا نم  ًایساسأ 
صلخت « ) . واشتاب يريدنإ   ، واتاھ اريدنأ   » وھو ةركاذلا  يف 
قاطنلا عساو  داقتعا  دوسيو  كبیضق .) ذقنأو  اريدنأ  نم 

تناك تاباختنا 1977  يف  يدناغ » اريدنأ   » ةميزھ نأ  هدافم 
. جمانربلا اذھل  بعشلا  ةیھارك  ىلإ  اھنم  ضعب  يف  ىزعُت 



ةطلسلا دیلاقم  تلوت  يتلا  ةديدجلا  ةموكحلا  تماق  دقو 
. تاسایسلا هذھ  ضقنب  اروف  تاباختنالا  بقع 

امم هنإف   ، نوخرؤملا اھل  جھبي  يتلا  ردقلا  تاقرافم  نمو 
يف مھاس  دق  يدناغ » ياجناس   » نأ لقع  هقدصي  ال 
تالدعم عيرست  يف  ليوطلا  ىدملا  ىلعو  رمألا  عقاو 
ةمصوب تطبترا  نأ  دعبف   . دنھلا يف  يناكسلا  ومنلا 

دنھلا يف  ةرسألا  میظنت  تاسایس  تعجارت   ، ئراوطلا
لثم تايالولا  ضعب  نأ  حیحص  كلذك –  تلظو  ةدشب 

، يعوطلا میقعتلل  جيورتلا  لصاوت  تلاز  ام  ناتساجار 
ةرازو ىوس  اًمامتھا  كلذ  ریعي  دحأ  ال  هنأ  ودبي  نكل 
امومع كیكشتلا  نإف   ، تقولا كلذ  ءانثأو  هنأ  الإ   . ةحصلا
ةدینعلا بساورلا  نم  ودبي  عفاود  نم  ةيالولا  كرحي  امیف 

وحن ىلع  عمسي  ءرملا  لاز  ام   ، ًالثمف ؛  ئراوطلا تاونسل 
ىرقلاو ةریقفلا  ءایحألا  نونكسي  نمم  سانأ  نع  رركتم 
كاتفلا ویلوبلا »  » ضرم دض  میعطتلا  تاعرج  نوضفري 

. ةسلخ مھلافطأ  میقعت  فدھتست  ةلیح  هنأب  مھنم  اًداقتعا 
يتلا ةمراصلا  تاسایسلاو  اًديدحت  دھشملا  اذھ  نإ 
رھشأ نالثمي  نیصلا  يف  ةرسأ  لكل  اًدحاو  ًالفط  ددحت 
مكحتلا لجأ  نم  ةدشلا  اھیف  تجھتنُا  ریبادت  ىلع  ةلثمألا 

اھيدل ةیمانلا  لودلا  مظعم  نأ  دیب   ، ةیناكسلا ةدايزلا  يف 
ةلاقم يفو   . ةیناكسلا تاسایسلا  لاكشأ  نم  لكش 
نوج  » رَّدق ماعلا 1994،  يف  سنياس »  » ةلجم يف  ترشن 

ماعلا 1990، يف  هنأ   ، ناكسلا سلجم  نم  ستراجنوب »
نوشیعي يمانلا  ملاعلا  ناكس  نم  ةئاملا  يف  ناك 85 

نأ اھدافم  رظن  تاھجو  ًةحارص  اھتاموكح  ىنبتت  لود  يف 
ربع هطبض  نیعتي  مث  نمو  يغبني  امم  رثكأ  اھناكس  ددع 

(143). ةرسألا میظنت 
اًمومع ملاعلا  لعجت  ةریثك  ًابابسأ  كانھ  نأ  دكؤملا  نمو 
ثدحتيو  . مویلا يناكسلا  ومنلا  نأشب  قلقلا  هرواسي 



ةورثلا  » هباتك يف  بابسألا  كلت  نع  سكاس » يرفیج  »
ریثأتلا وھ  اًحوضو  بابسألا  هذھ  رثكأو   (144)«. ةكرتشملا
مھسي يناكسلا  ومنلاف  ؛  ةئیبلا يف  ومنلا  اذھل  لمتحملا 

مث ةديازتملا  نوبركلا  دیسكأ  يناث  تاثاعبنا  ةدايز  يف 
، موي ءارو  اًمويو   . يرارحلا سابتحالا  ةرھاظ  يف  مھسي 

ىزعُي ام  وھو   ، ملاعلا قطانم  ضعب  يف  برشلا  ءام  حشي 
نوبرشي سانلا  نم  اًديزم  كانھ  نأ  ىلإ  هنم  ضعب  يف 

ملاعلا ناكس  ددع  يف  ةدايزلا  نأ  ىلإ  رخآلا  ضعبلا  يفو 
كالھتساو ةیئاذغلا  لیصاحملا  نم  ديزملا  ةعارز  ينعت 
كلھتست  ) لیصاحملا هذھ  ير  يف  ءاملا  نم  ديزملا 

ردقُتو بذعلا .) ءاملا  نم  ةئاملا  يف  يرلا 70  تایلمع 
ملاعلا ناكس  سمخ  نأ  ةیملاعلا  ةحصلا  ةمظنم 

(145). بذعلا ءاملا  يف  اًحش  يناعت  قطانم  يف  نوشیعي 
ةیمھألا تاذ  اياضقلا  نم  ديدعلا  عبطلاب  كانھ  دجوت 

نيذلا لافطألا  ددع  مك  ررقت  يھو  رسألا  نكل   ، ةيویحلا
نیعب اياضقلا  كلت  حجرألا  ىلع  نوذخأي  ال  مھنوبجنیس 
تاسایس عضو  ةرورض  ينعي  ام  وھو   ، اًمامت رابتعالا 
لیحتسملا نم  هنأ  يف  نمكت  ةلكشملا  نكل   . ةیناكس

يتلا بابسألا  مھف  لبق  ةلوقعم  ةیناكس  تاسایس  عضو 
مھنوكل ال كلذ  دوعي  لھ  ؛  رثُك لافطأ  باجنإل  ضعبلا  وعدت 
، ًالثم   ) مھتبوصخ تايوتسم  يف  مكحتلا  نوعیطتسي 
عنم لئاسو  ىلإ  لوصولا  نم  مھنكمت  مدع  ببسب 
يھ امو  ؟  هب نوموقي  رایتخا  درجم  كلذ  نأ  وأ   ،( لمحلا

؟ تارایتخالا كلتل  ةددحملا  بابسألا 

؟ ةریبكلا رسألا  بیعي  يذلا  ام 
. يناكسلا ومنلل  ةضفخنم  تالدعم  ةینغلا  لودلا  كلتمت 

ةبوصخلا لدعم  غلبي  يتلا  ایبویثأ  لثم  ةلود  ربتعت   ، ًالثمف
رادقمب 51 رقفأ   ، ةدحاولا ةأرملل  ًالفط  اھیف 6.12  يلكلا 



لدعم اھیف  لصي  يتلا  ةدحتملا  تايالولا  نم  ةرم 
. لفط ىلإ 2.05  يلكلا  ةبوصخلا 

مھنیب نم   ، نيریثك ةيوقلا  ةقالعلا  هذھ  تعنقأ  دقل 
ناك ةميدق  ةيرظن  ةحصب   ، تاسایس عانصو  نییميداكأ 

داصتقالاو خيراتلا  ذاتسأ  وھو   ،« سوتلام ساموت   » سقلا
نم برقلاب   ، ةیقرشلا دنھلا  ةكرش  ةیلك  يف  يسایسلا 

. رشع نماثلا  نرقلا  ةفاطعنا  لالخ  اھقلطأ  نم  لوأ   ، ندنل
هلاثمو  ) ًابيرقت ةتباث  لودلا  دراوم  نأب  نمؤي  سوتلام  ناكو 

ناك هنأل   ،( ةیعارزلا ضرألا  وھ  هقوسي  يذلا  لضفملا 
هذھ لعجي  فوس  يناكسلا  ومنلا  ةيرارمتسا  نأ  ىري 
لضفلا نإف   ، قطنملا اذھل  اًقفوو   (146). اًرقف دشأ  لودلا 

هنأ دقتعُي  يذلا   ، دوسألا نوعاطلل  بسنُي  نأ  يغبني 
نم 1348 ةرتفلا  لالخ  ایناطيرب  ناكس  فصن  ةایحب  ىدوأ 

يتلا تاونسلا  لالخ  روجألا  عافترا  يف  ىلإ 1377، 
وھو جنوي » نيولأ   » داعأ دقو   . ةثراكلا كلت  تبقعأ 

ةيرظنلا هذھ  اًرخؤم   ، داصتقالل ندنل  ةیلك  يف  يداصتقا 
صقن سوریف  راشتنا  تالدعم  قایس  يف  حطسلا  ىلإ 
يفو  . ایقيرفأ يف  زديإلا  ضرمو  ةسبتكملا  ةعانملا 
زديإلا ءابو  نأ  ىلإ  بھذ   ،« توملا ةبھ   » ناونعب ةلاقم 

ةیقيرفألا بوعشلا  نم  ةیلبقتسملا  لایجألا  لعجي  فوس 
اذھو  (147). ةبوصخلا تالدعمل  هضفخ  لالخ  نم  ًالاح  لضفأ 
رشابم لكشب  ثدحي  فوس  ةبوصخلا  يف  ضافخنالا 
لكشبو  ، نمآلا ریغ  سنجلا  ةسرامم  نع  فوزعلل  ةجیتن 

كلذ نع  مجانلا  ةلامعلا  صقن  نأل  اًرظن  رشابم  ریغ 
لمعلا قوس  ىلإ  هجوتلا  نلضفي  ءاسنلا  لعجي  فوس 
ضافخنا نأ  جنوي »  » رَّدق دقو   . لافطألا باجنإ  نم  ًالدب 

نوكیس ةمداقلا  دوقعلا  لالخ  ایقيرفأ  بونج  يف  ناكسلا 
نم اًریثك  نأ  ةقیقح  اھریثأت  لداعي  يتلا  ةمعنلا »  » وھ
لب ؛  دیج میلعت  ىلع  اولصحي  نل  زديإلاب  نیباصملا  ماتيألا 



يف رادقمب 5.6  ىنغ  رثكأ  حبصت  نأ  ایقيرفأ  بونجل  نكميو 
ةرشابم ةجیتنك  مئادلا  يونسلا  لخدلا  صخي  امیف  ةئاملا 

نأب هلاقم  متتخاو   . ةبستكملا ةعانملا  صقن  سوریفل 
ال : » ، كش الو  كلذل  اوززقت  نيذلا  هءارق  ًابطاخم   ، ًالئاق قلع 

ومنلا ةنعلل  فسأي  دبألا  ىلإ  لظي  نأ  ءرملل  نكمي 
مث  ، يمانلا ملاعلا  نادلب  بیصت  يتلا  عفترملا  يناكسلا 
ةثراك لثمي  ومنلا  اذھ  هاجتا  رییغت  نأ  ىلإ  يھتني 

«. ارطخ لقت  ةيداصتقا ال 
ءابو ناك  اذإ  ام  لوح  اًمدتحم  ًالدج  جنوي »  » ةلاقم تراثأ 
ببسي زديإلا  ضرمو  ةبستكملا  ةعانملا  صقن  سوریف 
تاعباتملا نأ  نم  مغرلابو   . ةبوصخلا يف  اًضافخنا  لعفلاب 

اذھ تضحد  دق  نیحلا  كلذ  ذنم  تيرجأ  يتلا   (148) ةقیقدلا
میلستلل نولیمي  اولاز  ام  اًسانأ  كانھ  نأ  الإ   ، معزلا
ةبوصخلا ضفخ  نأ  اھدافم  يتلا  ىرخألا –  هتیضرفب 

. ىنغ رثكأ  عیمجلا  لعجي  فوس 
. هیلع ودبت  يذلا  حوضولاب  تسیل  ةلأسملا  هذھ  نكل 
هرھظ ىلع  لمحي  ضرألا  بكوك  نإف   ، ءيش لك  مغرف 
هیلع ناك  امب  ةنراقم  سانلا  نم  ةفعاضم  اًفاعضأ  مویلا 
نأ نع  الضف   ، هتیضرف سوتلام »  » غاص امدنع  لاحلا 
نإ  . ىنغلا ةجرد  يف  سوتلام »  » يرصاعم قوفي  انمظعم 
ةيرظن يف  رھظي  مل  يذلا   ، يجولونكتلا مدقتلا 

نم دراوم  داجيإ  يف  ام  وحن  ىلع  مھسي   ،« سوتلام »
نإف  ، صاخشألا نم  ديزم  دجوي  امدنعف  ؛  بستحن ثیح ال 
راكفأ نع  نوثحبي  صاخشألا  نم  اًديزم  نأ  ينعي  اذھ 

نم ديزملا  روھظ  لامتحا  حبصي  اذكھو   ، ةديدج
، رمألا ةقیقح  يفو   . اًدورو رثكأ  ةیجولونكتلا  تافاشتكالا 
اددع رثكأ  ًاناكس  مضت  يتلا  لودلا  وأ  قطانملا  تناك  دقف 
نویلم نم  ةيادب   ) يرشبلا خيراتلا  تارتف  مظعم  لالخ 

. ةیقبلاب ةنراقم  اومن  عرسألا  كلت  يھ  دالیملا ) لبق  ةنس 



(149)

سسأ ىلع  اًدامتعا  ةیضقلا  هذھ  لحُت  نأ  نذإ  حجرُي  ال 
ةبوصخ تالدعم  اھيدل  يتلا  لودلا  نوكو   . ةضحم ةيرظن 

نأ ينعي  ال   ، ملاعلا يف  رقفألا  لودلا  يھ  مویلا  ةیلاع 
نم الدبو  لب  ؛  ةیلاعلا ةبوصخلا  تالدعمل  ىزعُي  اھرقف 
ًالود اھنوكل  اھيدل  ةیلاعلا  ةبوصخلا  تالدعم  ىزعُت  دق  كلذ 
ببسُي ام  وھ  ثلاث  لماع  ةمث  نوكي  امبر  وأ   ، ةریقف

نأ ةقیقح »  » ىتحو لب   . اًعم رقفلاو  ةیلاعلا  ةبوصخلا 
تاضافخنالا عم  نمازتت  عيرسلا  يداصتقالا  ومنلا  تارتف 

ليزاربلاو ايروك  يف  لاحلا  ناك  امك   ، ةبوصخلا يف  ةداحلا 
يف ةسبتلم  ةقیقح  لظت   ، مرصنملا نرقلا  تانیتس  يف 
نم لقأ  اًددع  بجنت  رسألا  تأدب  لھف   . لاوحألا نسحأ 
حبصأ هنأل  امبر   ، يداصتقالا ومنلا  عراست  امدنع  لافطألا 

يف ضافخنالا  رفو  لھ  وأ  ؟  مھتياعرل لقأ  تقو  مھيدل 
تارامثتسا يف  اھمادختسا  نكمي  دراوم  ةبوصخلا 

؟ ىرخأ
نیعتي هنإف   ، ةریثك تارم  كلذ  لعفن  نأ  انیلع  ناك  املثمو 

ًابناج ، ریبكلا  لاؤسلا  يحنُن  نأو   ، روظنملا ریغن  نأ  انیلع 
نأ ديرن  انك  اذإ  مھتارایخو –  ءارقفلا  ةایح  ىلع  زكرنو 
هذھ دیعص  ىلع  مدقت  زارحإ  يف  لمألا  ىلع  يقبُن 
ىلإ رظنلا  يھ  كلذ  يف  ءدبلل  لبسلا  ىدحإ  نإ   . ةیضقلا
اھنأل رقفأ  ةریبكلا  رسألا  لھ  ؛  ةرسألا لخاد  ثدحي  ام 
يف رامثتسالا  ىلع  ةردق  لقأ  رسألا  هذھ  لھو  ؟  ةریبك

؟ مھتحص ةياعرو  اھلافطأ  میلعت 
ياجناس  » ىدل ةلضفملا  تاراعشلا  نیب  نم  تناك 

ناكو « . ةدیعس ةرسأ  ةریغصلا  ةرسألا   » راعش يدناغ »
نیجوزل ةيروتاكيراك  ةروصب  ًابوحصم  يتأي  راعشلا 

تناك ةروص  يھو   ، نینيدبلا امھیلفط  عم  نیمستبم 
نرقلا تانیعبس  رخاوأ  يف  دنھلا  ءاجرأ  يف  اًراشتنا  رثكألا 



ةيوق ةیضرفل  اًدیسجت  راعشلا  كلذ  نوكي  امبرو   . مرصنملا
يف لبون  ةزئاج  ىلع  زئاحلا   ،« ركیب يراج   » اھحرط
هامسأ ام  هجاوت  رسألا  نأ  حضوأ  امدنع  ؛  داصتقالا

ًالك نإف   ، لافطألا ددع  ةدايز  عمف  « . فیكلاو مكلا  ةلداعم  »
نأل اًرظن  فیكلا »  » ةیحان نم  ىوتسم  لقأ  حبصیس  مھنم 

ماعطلا ریفوت  لجأل  لقأ  دراوم  ناسركي  فوس  نيوبألا 
كلذ حبصي  فوسو   (150). میلس لكشب  مھنم  لكل  میلعتلاو 
ناك ءاوس   ، نادقتعي ناوبألا  ناك  اذإ  ربكأ  لكشب  اًحیحص 

رامثتسالا وھ  امھل  ىدجألا  نأب   ، باوص وأ  أطخ  نع  كلذ 
، رمأ وھو   ، مھلافطأ نیب  ةبھوم »  » رثكألا لفطلا  يف  رثكأ 
دقو . S لكشلا ملاع  يف  ثدحي   ، لعفلاب انفلسأ  املثم 
نم اًمامت  اومرحُي  نأل  لافطألا  ضعبب  لاحلا  يھتني 
نيذلا لافطألا  ناك  اذإف   . ةایحلا مھل  اھحیتت  يتلا  صرفلا 
ىلع لوصحلا  يف  ًاناحجر  لقألا  مھ  ةریبك  رسأل  نودلوي 
هیمسي ام  وھو   ) ةمیلس ةیحص  ةياعرو  ةيذغتو  میلعت 

اذإو  ،( يرشبلا لاملا  سأر  يف  رامثتسالا  نويداصتقالا 
نكیلو  ) حجرألا ىلع  ةریبك  رسأ  يھ  ةریقفلا  رسألا  تناك 
لئاسو ءارش  ةفلكت  لمحت  عیطتست  ال  اھنأل   ، ًالثم كلذ 
لایجأ نیب  رقفلا  لقنل  ةیلآ  قلخي  كلذ  نإف   ،( لمحلا عنم 
ریثكلا ءارقفلا  ءابآلا  اھیف  بجني  ةیلآ  يھو   ، ةرسألا هذھ 

نأ نكمي  هذھ  رقفلا  ةدیصم  نإ   . ءارقفلا لافطألا  نم 
يأر وھو   ، ةیناكس تاسایس  عضول  اًرربم  قلخت 
ةورثلا هباتك  يف  سكاس » يرفیج   » هضرعتسي
لافطألا لھ  ؟  ًالعف حیحص  كلذ  لھ  نكلو   (151). ةكرتشملا

يفو ؟  ًاظح  لقأ  مھ  ةریبك  رسأ  لخاد  نوؤشني  نيذلا 
نأ حجرُي   ، انيدل يتلا  ةرشع  ينامثلا  لودلا  تانایب  ةدعاق 
، لقأ اًمیلعت  ةریبك  رسأل  نودلوي  نيذلا  لافطألا  ىقلتي 

قطانملاف  ، ناكم لك  ىلع  قبطني  ال  كلذ  ناك  نإو 
نیب نم   (153) اناغو راوفيد  توكو   (152) ایسینودنأ يف  ةیفيرلا 



قطانملا يف  ىتحو   ، كلذ عمو  هنأ  الإ   . كلذل تاءانثتسالا 
نوكي نأل  لامتحا  ةمث  سیل   ، يأرلا كلذ  اھیف  حصي  يتلا 
لقأو ءارقف  مھلعجي  ام  وھ  لافطألا  ىدل  ءاقشألا  ةرثك 
رسألا نأ  وھ  كلانھ  ام  لك  نوكي  نأ  نكميو   . اًمیلعت
نورِّدقُي ال  امبر  نيریثك  لافطأ  باجنإ  ررقت  يتلا  ةریقفلا 

. بسحو هردق  قح  میلعتلا 
نإ ام  فاشتكاو  رابتخالا  عضوم  ركیب »  » جذومن عضولو 
يف رامثتسالا  ضفخ  ىلإ  يدؤي  ةرسألا  مجح  ربك  ناك 
ىلع زیكرتلل  نوثحاب  ىعس   ، يرشب لام  سأرك  لافطألا 
ةردق زواجتي  اھیف  ةرسألا  مجح  ربك  ناك  يتلا  تالاحلا 
اولصوت يتلا  جئاتنلا  تناك  دقو   . مكحتلا ىلع  ةرسألا 
تالاحلا كلت  يف  اورثعي  مل  مھنأ  كلذو  ؛  ةریثم جئاتن  اھیلإ 

رسأل نودلوي  نيذلا  لافطألا  نأ  ىلإ  ریشت  ةلدأ  يأ  ىلع 
 . اًمیلعت رثكأ  اقح  نوحبصي  مجحلا  ةریغص 

اھسفن ام  ةرسأ  هیف  دجت  يذلا  فقوملل  جذامنلا  دحأو 
عم  ، عقوتت تناك  امم  اًددع  رثكأ  لافطأ  اھيدل  حبصأ  دقو 

نومدختسي ملاعلا ال  ءارقف  مظعم  نأ  رابتعالا  نیعب  ذخألا 
اذإف ؛  مئاوتلا باجنإ  وھ   ، ةبوصخلل ةززعملا  تاجالعلا 
اھنأ ریغ   ، نیلفطب يفتكت  نأل  ًالثم  ططخت  ةرسألا  تناك 
لفطلا ىدل  حبصي  هنإف   ، اھل ةدالو  يناث  يف  اًمأوت  تبجنأ 
اھيدل وأ  هيدل  حبصیس  ناك  امم  رثكأ  يفاضإ  قیقش  لوألا 
ركذ نم  لفطلا  عون  ربتعيو   . اًمأوت ةرسألا  بجنت  مل  ول 
يف رسألا  بغرت  ام  ًابلاغف   . كلذ يف  رخآ  اًرصنع  ىثنأو 
نابجني نيذللا  نیجوزلا  نأ  ينعي  اذھو   . تنبو دلو  باجنإ 
هسفن لوألا  لفطلا  عون  نم  ًالفط  يناثلا  لمحلا  يف 
يتلا ةرسألاب  ةنراقم  ثلاث  لفطل  اططخُي  نأ  حجرُي 
لودلا نم  ديدعلا  يفو   (154). اًتنبو اًدلو  لعفلاب  تبجنأ 

دق اونوكي  مل  اذإ  رخآ  ًالفط  اوبجني  نأل  ءابآلا  لیمي   ، ةیمانلا
ةلفطلا يھ  تنب  نیب  ةنراقم  دقعبو   . دعب اًدلو  اوبجنأ 



اھيدل تنب  نیبو   ، ةدحاو ةقیقش  اھيدل  حبصأ  مث  ىلوألا 
وأ نینثا  ةقفرب  ربكت  نأ  حجرُي  ىلوألا  نإف   ، رغصأ قیقش 

ةنراقم ًاثانإ  وأ  اًروكذ  اوناك  ءاوس  ءاقشألا  نم  ةثالث 
ىتح لقألا  ىلع   ) اًمامت ضراع  ببسل  كلذو   ، ىرخألاب
اھيدل حبصأ  هنأ  وھو  نینجلا ) عون  ديدحت  تاینقت  روھظ 
ةسارد تفشك  دقو   . اًقیقش سیلو  اھنم  رغصأ  ةقیقش 

يف عونتلا  اذھ  بابسأ  ىلع  تزكرو  لیئارسإ  يف  تيرجُأ 
ةرسألل ریبكلا  مجحلا  نأ  تفال  وحن  ىلع   ، ةرسألا مجح 

، لافطألا میلعت  ىلع  ةیسكع  تاریثأت  يأ  هل  نكي  مل 
مھمظعم يناعي  نيذلا   ، لیئارسإ برع  طاسوأ  يف  ىتح 

(155)  . اًديدش اًرقف 
امدنع ةراثإ  رثكأ  ةجیتن  نایق » يسنان   » تدجو دقو 
يف ةقبطملا  دحاولا  لفطلا  ةسایس  جئاتن  تعضخأ 
ىلع قبطت  ال  ةسایسلا  هذھ  تناكو   . ةساردلل نیصلا 
يتلا ةرسألل  حمسي  امب  قطانملا  ضعب  يف  مراص  وحن 
دقو  . ًایناث ًالفط  بجنت  نأ  ىثنأ  لوألا  اھدولوم  يتأي 
ةقیقش وأ  قیقش  نھيدل  حبصأ  يئاللا  تانبلا  نأ  تدجو 
اھنوك الول  هیلع  نلصحیل  نك  ام  ةسایسلا  هذھ  ببسب 
يھو  (156)، لقأ سیلو   ، رثكأ میلعت  ىلع  تلصح  دق   ، ىثنأ

«. ركیب  » ةیضرفل اًرفاس  ًايدحت  لثمت  ةجیتن 
يف بلطم »  » ةقطنم نم  انیتأي  رخآ  لیلد  ةمثو 
عورأل احرسم  ةقطنملا  هذھ  تناك  دقف   . شيدالجنب
يفف  . ملاعلا يف  يعوطلا  ةرسألا  میظنت  يف  براجتلا 
ىقلتتل ةيرق  فصن 141  مضت  ةنیع  تریتخا  ماعلا 1977، 
میظنت جمانرب   » ىمسي ةرسألا  میظنت  يف  افثكم  اجمانرب 

، جمانربلا اذھ  ىضتقمبو  لفطلاو .» مألا  ةحصو  ةرسألا 
ةمزاللا تامدخلا  بلج  ىلوتت  ةبردم  ةضرمم  تناك 

تاجوزتملا عیمج  لزانمل  نیعوبسأ  لك  ةرسألا  میظنتل 
تناكو  . اھلابقتسا يف  نبغريو  لمحلا  نس  يف  مھ  نمم 



لمحلا ةياعر  يف  ةدعاسملا  اًضيأ  نھیلع  ضرعت 
ىدأ دقف   ، امبر ةشھدلا  ریثي  ال  وحن  ىلعو   . میعطتلاو
لولحبو  . لافطألا ددع  يف  داح  ضافخنا  ىلإ  جمانربلا 

هذھ يف  نشعي  يئاللا  ءاسنلا  ىدل  ناك  ماعلا 1996، 
نس يف  مھ  نمم  جمانربلا  اھیطغي  يتلا  ةقطنملا 
لفط رادقمب 1.2  لقأ  لافطأ  نیثالثلاو  ةسماخلاو  نیثالثلا 

ال يتلا  قطانملا  يف  نشعي  يئاللا  كئلوأب  ةنراقم 
ضافخناب ًابوحصم  ریغتلا  كلذ  ءاج  دقل   . جمانربلا اھیطغي 
جمانربلا نأل  اًرظن  نكل   ، عبرلا رادقمب  لافطألا  تایفو  يف 

، لفطلا ةحص  نیسحت  رشابم  لكشب  اًضيأ  فدھتسي  ناك 
ءاقب يف  ةدايزلا  وزعن  نأل  وعدي  ببس  كانھ  سیلف 
نكل  . ةبوصخلا يف  ریغتلا  ىلإ  ةایحلا  دیق  ىلع  لافطألا 

تصقانت ةبوصخلا  نأب  دیفت  يتلا  قئاقحلا  نم  مغرلابو 
، ةحص لضفأ  لافطألا  لعجل  تقفنأ  دق  رثكأ  ًالاومأ  نأبو 
يف يرھوج  قرف  كانھ  نكي  مل  ماعلا 1996،  لولحبو  هنإف 

ةسردملاب مھقاحتلا  تالدعم  يف  وأ  لافطألا  نزو  وأ  لوط 
وأ دالوألا  اھیلع  لصحي  يتلا  میلعتلا  تاونس  ددع  يف  وأ 
ةقالع نأ  ىرخأ  ةرم  ودبي  اذكھو   . ءاوسلا ىلع  تانبلا 

(157). انھ ةبئاغ  ةقالع  ةدوجلاو  مكلا 
، لاحلا ةعیبطب   ، ثالثلا  تاساردلا  هذھ  نوكت  ال  امبر 

ديزملا ءارجإل  دیكأت  لكب  ةجاح  ةمثو   ، ةریخألا ةملكلا  يھ 
، دھاوشلل انتءارق  نإف   ، نآلا ىتح  نكل   ، ثاحبألا نم 
يف سكاس » يرفیج   » هیلإ بھذ  امم  ضیقنلا  ىلعو 
لیلدلا كلذ  نأ  ىلإ  ریشت   ،« ةكرتشملا ةورثلا   » هباتك
سیل لافطألاب  رضت  امجح  ربكألا  رسألا  نأ  ىلع  عطاقلا 
جمارب ريربت  بعصلا  نم  حبصي  هنإف   ، اذكھو  . دوجو هل 
فدھتو يقوفلا  بولسألا  جھتنت  يتلا  ةرسألا  میظنت 

. ددعلا ةریبك  ٍرسأ  نمض  اوؤشني  نأ  نم  لافطألا  ةيامحل 
لافطألا يف  ًابلس  رثؤي  ال  ةرسألا  مجح  نأب  لوقلا  نكل 



بجي اھتاذ  دراوملا  تناك  اذإف   . قطنملل ًایفانم  اًرمأ  ودبي 
دق كلذ  نإف   ، صاخشألا نم  ربكأ  ددع  نیب  اھمساقت 

. لقأ ةبسن  ىلع  لوصحلل  لقألا  ىلع  مھضعبب  يدؤي 
؟ يناعي نذإ  نمف   ، نوناعي نم  مھ  لافطألا  نكي  مل  اذإو 

. مألا يھ  كلذ  ىلع  ةنكمملا  تاباجإلا  ىدحإ 
ىلإ ایبمولوك  يف  ( Profamilia « ) ایلیمافورب  » جمانرب ریشي 

جمانربلا ناكو   . كش الو  قلقلا  يعدتسي  رمألا  اذھ  نأ 
« ويامات ودنانرف   » ىعدُي باش  ةدالو  بیبط  هقلطأ  يذلا 
عنم لئاسول  يسیئرلا  دوزملا  وھ  ماعلا 1965،  يف 

، ةیلاتلا ةلیلقلا  دوقعلا  ىدم  ىلع  ایبمولوك  يف  لمحلا 
يف ارارمتسا  ةرسألا  میظنت  حمارب  رثكأ  نم  اًدحاو  ربتعي 
يف هتبسن 53  ام  كانھ  ناك  ماعلا 1986،  لولحبو   . ملاعلا
نس يف  مھ  نمم  ایبمولوك  يف  ءاسنلا  نم  ةئاملا 

نلصحي نكو   ، لمحلا عنم  لئاسو  نمدختسي  باجنإلا 
قوفو ایلیمافورب .»  » جمانرب نم  ةیساسأ  ةفصب  اھیلع 
ىلع فرعتلا  نھنكمأ  يئاللا  ءاسنلا  تققح  دقف  كلذ 
اًددع جمانربلا  اذھ  ربع  تاقھارم  نھو  ةرسألا  میظنت 

نھلوصح ةبسن  تناكو  میلعتلا  يف  تاونسلا  نم  ىلعأ 
ءالؤھ نع  ةئاملا  يف  ةبسنب 7  ديزت  ةتباث  فئاظو  ىلع 

(158). جمانربلا ىلع  نفرعتي  مل  يئاللا 
يئاللا تایشيدالجنبلا  ءاسنلا  تناك   ، هباشم وحن  ىلعو 

ًانزو ربكأ  بلطم »  » ةقطنم يف  جمانربلا  نم  ندفتسا 
ةنراقملا ةعومجم  يف  نك  يئاللا  ءالؤھ  نم  ةماق  لوطأو 

عنم لئاسو  رفوت  نإ   . ىلعأ ًالخد  اًضيأ  نققحي  نكو 
نھتایح يف  مكحتلا  ىلع  ربكأ  ةردق  ءاسنلا  حنمي  لمحلا 

ددع سیل  نررقي  نأ  نھعسوب  حبصي  ذإ  ةیباجنإلا – 
ىتم اًضيأ  امنإو   ، طقف مھنبجنیس  نيذلا  لافطألا 
نس يف  لمحلا  نأ  ىلع  حضاو  لیلد  كانھو   . مھنبجني

، كلذ قوفو   (159). مألا ةحصب  اًغلاب  اًررض  قحلي  اًدج  ةركبم 



ىلإ  ، جاوزلا درجم  ىتح  وأ   ، ركبملا لمحلا  يدؤي  ام  ًابلاغف 
میظنت ةیضق  ةغایص  نكل   (160). ةسردملا نع  عاطقنالا 

ریثت امنإ  مألا  ةيامح  يف  عمتجملا  ةبغر  راطإ  يف  ةرسألا 
سیل أطخلا  نسلا  يف  لمحلا  ناك  اذإ  وھ : ًایلج  ًالاؤس 

، معأ ةفصبو  ؟  نذإ كلذ  ثدحي  اذاملف   ، مألا ةحلصم  يف 
نأشب اھتارارق  اھلالخ  نم  رسألا  ذختت  يتلا  ةیفیكلا  ام 
؟ تارارقلا كلت  يف  ةأرملا  مكحت  ىدم  امو   ، ةبوصخلا

؟ ةبوصخلا ترارق  يف  ءارقفلا  مكحتي  لھ 
نيرداق ریغ  ءارقفلا  لعجت  دق  يتلا  بابسألا  دحأ  نإ 
مھنكمت مدع  وھ  نوكي  امبر  مھتبوصخ  يف  مكحتلا  ىلع 

اقفوو  . ةثيدحلا لمحلا  عنم  لئاسو  ىلإ  لوصولا  نم 
زرحملا مدقتلا  نأشب  ةدحتملا  ممألل  يمسرلا  ريرقتلل 
بلطلا  » ةیبلت نإف   ، ةیفلألل ةيومنتلا  فادھألا  قیقحتل 

نأ نكمي  ةثيدحلا  لمحلا  عنم  لئاسو  ىلع  ىبلملا » ریغ 
ددع يف  ةئاملا  يف  رادقمب 27  ضافخنا  ىلإ  يدؤي  »
ددعلا ضفخ  ربع  كلذو  ًايونس  تاھمألا  نیب  تایفولا 
ىلإ نویلم  نم 75  بوغرملا  ریغ  لمحلا  تالاحل  يونسلا 
لقأ تاملعتملا  ریغو  تاریقفلا  ءاسنلا  ربتعتو   (161)«. نویلم  22
ءاسنلا نم  لمحلا  عناومل  نھمادختسا  يف  ریثكب  ًاناحجر 
لجسُت مل  هنإف   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلابو   . اًملعتو ىنغ  رثكألا 

عناوم مادختسا  تالدعم  يف  ةدايز  يأ  ریخألا  دقعلا  لالخ 
. تاریقفلا ءاسنلا  طسو  لمحلا 

ىلع ًالیلد  ةرورضلاب  ربتعي  ضفخنملا ال  مادختسالا  نكل 
بورح نم  اھسفن  عاونألا  نإ   . لمحلا عناومل  لوصولا  مدع 
اھتاریظن اھل  میلعتلا  عاطق  تشعنأ  يتلا  ضرعلاو  بلطلا 

ریغ وحن  ىلعو  امبرو   ، ةرسألا میظنت  ةحاس  يف 
ًابلاغ مھ  بلطلاو  ضرعلا  يدھعتم  نإف   ، ئجافم
لثم  ) ضرعلا ودھعتم  دكؤي  امنیبو  مھسفنأ .  صاخشألا 



عنم لئاسو  ىلإ  لوصولا  ةیمھأ  ىلع  سكاس ) يرفیج 
نومدختسي نيذلا  صاخشألا  نأ  ىلإ  نوریشيو   ، لمحلا

تالدعم مھيدل  حبصي  ةيرصعلا  لمحلا  عنم  قئارط 
نودري بلطلا  يدھعتم  نإف  ؛  اًضافخنا  رثكأ  ةبوصخ 

نأ ةقیقح  سكعت  امنإ  ةقالعلا  هذھ  نأب  اًعيرس 
ام ًابلاغ  ةبوصخلا  ضفخ  يف  نوبغري  نيذلا  صاخشألا 
عنم لئاسو  نم  بسانملا  عونلا  ىلإ  مھلیبس  نودجي 
نإف اذكھو   ، ةیجراخ ةدعاسم  يأل  ةجاحلا  نود  لمحلا 

. اًریثك يدجي  نل  بسحو  لمحلا  عناوم  ةحاتإ 
انود  » تماق  ، لاحلا يھ  هذھ  تناك  اذإ  ام  نیبتي  ىتحو 
دقعب جيافستنزور » كرام  و» تیب » كرام  و« زنوبیج »
ةرسألا میظنت  تادایع  نم  ددع  تانایب  نیب  ةداج  ةنراقم 

1976  ) تاونسلا يف  ةینمز  تارتف  ثالث  لالخ  ةحاتملا 
ةریغصلا ةینكسلا  ءایحألا  نم  يح  لك  يف  و1980 و1986 )
حسملا تانایب  نیبو  فالآلاب  ردقت  يتلا  ایسینودنأ  يف 

ریثي ال  وحن  ىلعو  اودجو  دقو   (162). ةبوصخلا لوح  يورقلا 
تناك رثكأ  تادایع  مضت  تناك  يتلا  قطانملا  نأ  ةشھدلا 

نأ اودجو   ، كلذ عمو  مھنأ  الإ   . لقأ ةبوصخ  تالدعم  اھب 
ًاطبترم نكي  مل  تقولا  رورم  عم  ةبوصخلا  يف  ضافخنالا 
قفارم نأ  ىلإ  اوصلخو   . تادایعلا ددع  يف  ةدايزلاب 

، سانلا اھديري  امثیح  اھریفوت  متي  ناك  ةرسألا  میظنت 
اذكھو  . ةبوصخلا يف  رشابم  ریثأت  تاذ  نكت  مل  اھنكل 

ضرعلا 0. وديؤمو  بلطلا 1؛  وديؤم  ةجیتنلا : حبصت 
لثمي ةليوط  ةدملو  بلطم »  » ةقطنم جمانرب  لظ  دقل 
لقألا ىلع  انھ  مھف   . ضرعلا يديؤمل  يحلا  جذومنلا 
لمحلا عناوم  رفوت  نأ  ىلع  اًعطاق  ًالیلد  ةمث  نأ  نوري 
حوارتت تناك  يئاللا  ءاسنلا  نإف   ، انيأر امكو   . اًقراف عنصي 

نیسمخلاو ةسماخلاو  ةنس  نیثالثلا  نیب  ام  نھرامعأ 
ةبسنب 1.2 لقأ  ًالافطأ  طسوتملا  يف  نبجنأ  يف 1996 



ءالؤھب ةنراقم  جمانربلا  اھیطغي  يتلا  قطانملا  يف  لفط 
قبطملا جمانربلا  نكل   . ةطباضلا قطانملا  يف  يئاللا 

درجم نم  رثكأ  وھ  ام  يدؤي  ناك  بلطم »  » ةقطنم يف 
كلت تناك  ةیساسألا  هتانوكم  دحأف   . لمحلا عناوم  ةحاتإ 

نیعوبسأ لك  ةحصلا  ةلماع  اھب  موقت  يتلا  ةرايزلا 
تناك ةدربلا  نيدتري  يئاللا  ءاسنلاب  يقتلت  ثیح  لزانملل 
لمحلا عناوم  لوح  شاقنلا  بلجتو   ، ةدودحم نھتكرح 

اھیف كلذ  نوكي  نأ  ةداعلا  ترج  يتلا  قطانملا  ىلإ 
يلاع جمانربلا  حبصي  نأل  اًضيأ  كلذ  ىدأ  دقو   . ) اًروظحم

ًايداصتقا حبصأ  يذلا   ،« تشتيرب تنال   » نإ ىتح  ةفلكلا 
« بلطم  » جمانرب ةفلكت  نأ  رَّدق  اًقحال  يلودلا  كنبلا  يف 
لكل ةصصخملا  ةفلكتلا  فعض  ةرم  نیثالثو  اًسمخ  غلبت 
ةرسألا میظنت  جمانرب  نم  ةنس  لكلو  ةبیصخ  ةارما 
جمانربلا نأ  حضاولا  نمف   ، اذكھو  (163)(. ایسآ يف  داتعملا 

، ةرسأ لك  ىدل  نیبوغرملا  لافطألا  ددع  ةرشابم  رَّیغ  دق 
مھنكمي يتلا  تاودألا  ضعبب  مھديوزت  درجم  نم  ًالدب 

، كلذ قوفو   . مھتبوصخ يف  مكحتلا  يف  اھمادختسا 
تالدعم يف  ضافخنالا  فقوت   ، ًابيرقت  ماعلا 1991  ذنمو 

امیف  ، جمانربلا اھیطغي  يتلا  قطانملا  يف  ةبوصخلا 
يفو 1998،  . ضافخنالا يف  ىرخأ  ةطباض  قطانم  تذخأ 
غلب  ، هنأشب تانایب  انيدل  رفوتت  يذلا  ریخألا  ماعلا  وھو 

اھیطغي يتلا  قطانملا  يف  يلكلا 3.0  ةبوصخلا  لدعم 
ةیقب يف  و3.3   ، ةطباضلا قطانملا  يف  و3.6   ، جمانربلا

دق بلطم »  » جمانرب نوكي  امبر   (164). شيدالجنب قطانم 
يذلا ةبوصخلا  ضفخ  وحن  هجوتلا  نم  بسحو  عراس 
نسحأ يفو  كلذلو   . ةلودلا قطانم  يقاب  يف  اًمئاق  ناك 

. ًالداعت ودبت  ةرملا  هذھ  نإف   ، لاوحألا
يف ذفُن  يذلا  ایلیمافورب »  » جمانرب ةسارد  صلختو 
ةياغلل اًفیفط  ناك  جمانربلا  ریثأت  نأ  ىلإ  اًضيأ  ایبمولوك 



نم ءاسنلا  نكمتل  ناك  دقف   . ةیلكلا ةبوصخلا  ىلع 
لقأ ًالافطأ  نبجني  نأ  يف  رثألا  جمانربلا  ىلإ  لوصولا 
نع لقي  ام  وھو   ، نھتایح لالخ  طقف  ةئاملا  يف  رادقمب 5 
ذنم ثدح  يذلا  ةبوصخلا  يف  ضافخنالا  يلامجإ  رشُع 
وديؤم ، 2؛  بلطلا وديؤم   . مرصنملا نرقلا  تانیتس 

.0 ، ضرعلا
يديؤمل اًحضاو  اًزوف  حنمت  تانایبلا  نأ  ودبي  اذكھو 

لعجي امبر  لمحلا  عنم  لئاسو  ىلإ  لوصولاف  بلطلا :
ةمئالم رثكأ  ةلیسوب  نوظحي  مھنوك  ءادعس  صاخشألا 

اھنأ ودبي  نكل   . مھتبوصخ يف  مكحتلل  ةحاتملا  لئادبلا  نم 
. ةبوصخلا ضفخ  يف  لیئض  لوعفم  تاذ  اھتاذ  دح  يف 

نسلا رابك  جاوزو  يسردملا  يزلاو  سنجلا 
تاریغصلا نم 

ىلع  ، كلذ عم   ، نیقھارملا لمحلا  عناوم  رفوت  دعاسي 
جمانرب هلعف  ام  وھ  كلذو   . لمحلا ةیلمع  ءاجرإ 

يف ءاسنلا  دعاس  ثیح  ایبمولوك  يف  ایلیمافورب » »
نكل  . لبقتسملا يف  لضفأ  فئاظو  ىلع  لوصحلا 
نم ریثك  يف  نیقھارملا  ىلع  رظحي  هنإف   ، ظحلا ءوسلو 
مل ام  ةرسألا  میظنت  تامدخ  نم  ةدافتسالا  لودلا 
امبرو  . مھئابآ لبق  نم  ةیمسر  تاقفاوم  ىلع  اولصحي 

تاجایتحا هجاوت  يتلا  تائفلا  رثكأ  مھ  نوقھارملا  نوكي 
ةریثك ال ًالود  نأل  اًساسأ  كلذو   ، لمحلا عناومل  ةاََّبلم  ریغ 
نأب ضرتفت  وأ  ةیسنجلا  مھتابغر  ةیعورشمب  فرتعت 
ریغ مھلعجیس  امب  ةياغلل  ةفیعض  مكحتلا  ىلع  مھتردق 

. میلس لكشب  لمحلا  عناوم  مادختسا  ىلع  نيرداق 
نیقھارملا نیب  لمحلا  تالدعم  عافترا  يھ  ةجیتنلاو 

امیس الو   ، ةیمانلا لودلا  نم  ریثكلا  يف  اًديدش  اًعافترا 
. ةینیتاللا اكيرمأو  ءارحصلا  بونج  ایقيرفأ  لود  يف 



نیب لمحلا  لدعم  نإف   ، ةیملاعلا ةحصلا  ةمظنم  بسحبو 
راوفيد توك  يف  ةئاملا  يف  نع 10  ديزي  نیقھارملا 
ایفیلوبو امنبو  كیسكملا  يف  امأ  ؛  ایبمازو وغنوكلاو 

لكل دولوم  و9.2  نیب 8.2  ام  تالدعملا  حوارتتف  الامیتاوجو 
دحأ ثیح  ةدحتملا  تايالولا  يف   ) ةقھارم ةأرما  ةئام 

، مدقتملا ملاعلا  يف  تاقھارملا  لمح  تالدعم  ىلعأ 
ةفاضإلابو  (165) (. ةقھارم ةأرما  ةئام  لكل  دولوم  دجوي 4.5 

ةیضقلا هذھ  لایح  هب  مایقلا  متي  يذلا  لیلقلا  نإف   ، كلذل
ةلصلا تاذ  ایسنج  ةلوقنملا  ضارمألا  راشتنا  ةیضق  وأ 
ضرمو ةبستكملا  ةعانملا  صقن  سوریف  كلذ  يف  امب  )

. اًئیش ققحي  ال  زديإلا )
اذھ نم  جئاتن  ىلع  اًحضاو  ًالاثم  رتسإ »  » تدجو دقو 

نیلاكساب  » ةقفربو  . اینیك يف  ةقفوملا  ریغ  دوھجلل  عونلا 
يف سرادملا –  تایتف  تعبات   ،« رميرك لكيام  و« سابويد »

ةعبارلاو ةرشع  ةیناثلا  نیب  نھرامعأ  حوارتت  نمم  ةيادبلا 
ةنس دعبو   (166). طق لمحلا  نھل  قبسي  مل  يئاللا   ، ةرشع
لمحلا تالدعم  طسوتم  غلب   ، تاونس سمخو  ثالثو 

ىلع ةئاملا  يف  ، و30  ةئاملا يف  ، و14  ةئاملا يف  نھنیب 5 
دح يف  ةھوركم  ركبملا  لمحلا  تالاح  ربتعت  الو   . يلاوتلا
ریغ سنجلا  ىلع  اًرشؤم  اًضيأ  امنإو   ، بسحو اھتاذ 

ةباصإلل ربكأ  ًالامتحا  اینیك  يف  ينعي  ام  وھو   ، نمآلا
نإ  . زديإلا ضرمو  ةبستكملا  ةعانملا  صقن  سوریفب 
يف ةلكشملا  هذھ  ةھجاومل  ةیمسرلا  ةیجیتارتسالا 
يذلا نزاوتملا  لمعلا  اھنع  ضخمت  يتلا  ةجیتنلاو   ، اینیك

ةددعتملا سئانكلاو   ، ةیندملا تاعومجملا  هیلإ  تلصوت 
ىلع اھمظعم  يف  دكؤت   ، ةموكحلاو ةیلودلا  تامظنملاو 
ریشتو  . نومضملاو دیحولا  لحلا  يھ  ةیسنجلا  ةفعلا  نأ 

: تایجیتارتسالل ةحضاو  ةیبتارت  ىلإ  ةسیئرلا  ةلاسرلا 
، دحاو ةایح  كيرشل  ًایفو  نك   ، سنجلا نع  عنتما  »



متي  ، سرادملا يفو  « . تمتلف الإو   ... ًايركذ ًایقاو  مدختسا 
قرطتت الو   ، جاوزلا لبق  سنجلا  بانتجا  لافطألا  میلعت 

. ةيركذلا تایقاولا  مادختسا  ىلإ  كانھ  تاشاقنلا 
عیجشتب ىظحي  هجوتلا  اذھ  لظ   ، ةریثك تاونسلو 

هجوت تناك  يتلا  ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  ةموكح 
موقت يتلا  زديإلا  نم  ةياقولا  جمارب  ىلإ  ةیلاملا  اھتانوعم 

(167). سنجلا ةسرامم  نع  عانتمالا  ىلع  اًرصح 
نورقتفي نیقھارملا  نأ  ةیجیتارتسالا  هذھ  ضرتفتو 

يتلا يعولا  ةجرد  اوغلبي  مل  وأ  ةیلوؤسملا  سحل 
هدئاوفو يسنجلا  طاشنلا  بقاوع  باسح  نم  مھنكمت 
لاحلا يھ  هذھ  تناك  اذإو   . ةيركذلا تایقاولا  مادختساو 
لقألا ىلع  وأ   ) هتمرب سنجلا  نع  مھفرص  نإف   ، لعفلاب
لیبسلا وھ  نوكیس  جاوزلا ) قاطن  جراخ  سنجلا  نع 
ةنمازتملا تاساردلا  نم  ديدعلا  نأ  الإ   . مھتيامحل دیحولا 

لكيام و« سابويد » نیلاكساب  و« رتسإ »  » اھترجأ يتلا 
ىلعو  ، نیقھارملا نأ  ىلإ  ریشت  اینیك  يف  رميرك »

، ةيانعب ةبوسحم  تارارق  نوذختي   ، كلذ نم  اًمامت  سكعلا 
نم عم  صخي  امیف   ، اًمامت  ةیعاو  تارارق  نكت  مل  نإ 

. فورظ يأ  لظ  يفو  سنجلا  نوسرامي 
عنتما  » ةیجیتارتسا مییقت  ىرج   ، ىلوألا ةساردلا  يف 
ًایقاو مدختسا   ، دحاو ةایح  كيرشل  ًایفو  نك   ، سنجلا نع 

يف 170 نیملعملا  بيردت  ربع  كلذو   ،« تمتلف الإو   ... ًايركذ
هذھ جاھنم  سيردت  اولوتیل  ًایئاوشع  تریتخا  ةسردم 
اذھ ىدأ  دقف   ، ئجافم ریغ  وحن  ىلعو   . ةیجیتارتسالا
يف زديإلاب  ةیعوتلل  صصخملا  تقولا  ةدايزل  بيردتلا 

كولسلا ىلع  ركذي  ریغت  يأ  أرطي  مل  هنأ  الإ   ، سرادملا
قوفو  . زديإلاب يعولا  ىوتسم  يف  ىتح  وأ  يسنجلا 

يف تاقھارملا  لمح  تالدعم  تسیق  امدنعف   ، كلذ
سمخو تاونس  ثالثو  ةدحاو  ةنس  ءاضقنا  دعب  سرادملا 



نیب لمحلا  تالدعم  نأ  دجُو   ، لخدتلا اذھ  ىلع  تاونس 
بيردتلا اھوملعم  ىقلت  يتلا  سرادملا  يف  تاقھارملا 
اھوملعم قلتي  مل  يتلا  سرادملا  يف  اھتاریظنل  ةلثامم 

ریغت يأ  أرطي  مل  هنأ  ىلإ  ریشي  ام  وھو   ، بيردتلا اذھ 
. نمآلا ریغ  سنجلا  تايوتسم  ىلع 

نیتللا نیيرخألا  نیتیجیتارتسالا  جئاتن  اًریثك  فلتخت  الو 
تناكو  . كلذ نع  اھسفن  سرادملا  يف  اتبِّرُج 
تایتفلا غالبإ  درجم  ىلع  موقت  ةیناثلا  ةیجیتارتسالا 

ربكألا لاجرلا  نأ  ةقیقح  لثم   ، هنفرعي َّنكي  مل  ءيشب 
ةعانملا صقن  سوریفب  ةباصإلل  ةضرع  رثكأ  مھ  انس 
صئاصخلا نمو   . اًّنس رغصألا  ءالؤھ  نم  ةبستكملا 

نأ يھ  ةبستكملا  ةعانملا  صقن  سوریفل  ةتفاللا 
ةعساتلا ىتح  ةرشع  ةسماخلا  نس  يف  يئاللا  ءاسنلا 

سمخ رادقمب  سوریفلاب  ةباصإلل  ةضرع  َّنكي  ةرشع 
ودبيو  . نسلا سفن  يف  مھ  نمم  لاجرلا  نم  رثكأ  تارم 
نسرامي نسلا  تاریغص  ءاسنلا  نوك  ىلإ  دوعي  كلذ  نأ 

عفترت ةيرمع  ةئف  يھو  اًنس  نھنربكي  لاجر  عم  سنجلا 
جمانرب ىلع  نومئاقلا  ناك   . ةنراقملاب ىودعلا  بسن  اھنیب 
نوغلبي نسلا » رابك  نم  ءايرثألا  لاجرلا  نم  جاوزلا  »
ةضرع رثكألا  صاخشألا  تائفب  بسحو  تابلاطلا 
ةسرامم ضفخ  ىلإ  فدھي  جمانربلا  ناكو   . ىودعلل

اًریبك اًضفخ  نسلا  رابك  نم  ءايرثألا  لاجرلا  عم  سنجلا 
عم نمآلا  سنجلا  زيزعت   ، ریثم وحن  ىلعو  اًضيأ   ، نكلو

تالدعم تلجس   ، ماع دعبو   . نھرامعأ سفن  نم  دالوأ 
قلتت مل  يتلا  سرادملا  يف  ةئاملا  يف  لمحلا 5.5 

. هتقلت يتلا  سرادملا  يف  ةئاملا  يف  و3.7  جمانربلا 
رادقمب ضافخنا  ىلإ  ساسألاب  ضافخنالا  اذھ  ىزعيو 

. زوجع لجر  اھیف  كرتشي  يتلا  لمحلا  تالاح  يف  نیثلثلا 
(168)



ةسردملا يف  رارمتسالا  لعج  دقف  ثلاثلا  جمانربلا  امأ 
يز ةمیق  دادس  ربع  كلذو  تایتفلا  ىلع  ةلوھس  رثكأ 

تاقھارملا نیب  لمحلا  تالدعم  تضفخنا  دقف   . ةسردملا
نم 14 ةسردملا  يز  اھیف  عزوي  ناك  يتلا  سرادملا  يف 
كلذ نع  ریبعتللو   . ماع دعب  ةئاملا  يف  ىلإ 11  ةئاملا  يف 
نمم تایتف  ثالث  لك  نیب  نمف   ، ًالیلق فلتخم  لكشب 
تأجرأ  ، يناجملا يزلا  لضفب  ةسردملا  يف  نررمتسا 

كلذ رصحنا  دقف   ، ریثم وحن  ىلعو   . لوألا امھلمح  ناتنثا 
اھیف بردتي  مل  يتلا  سرادملا  يف  اًمامت  ریثأتلا 
يف امأ   . ديدجلا ةیسنجلا  ةیبرتلا  جاھنم  ىلع  نوملعملا 

ةعانملا صقن  سوریف  اجمانرب  اھب  ذفُن  يتلا  سرادملا 
لقأ تایتفلا  نكت  ملف   ، اًعم  يناجملا  يزلاو  ةبستكملا 
يتلا سرادملا  يف  يئاللا  ءالؤھ  نم  لمحلا  يف  ًاناحجر 
ضفخ ىلإ  يدؤي  نأ  نم  ًالدبو   . جمارب يأ  اھب  ذفنُي  مل 
جاھنم نإف   ، نیقھارملا طاسوأ  يف  يسنجلا  طاشنلا 
ضرمو ةبستكملا  ةعانملا  صقن  سوریف  لوح  ةیعوتلا 
يذلا يباجيإلا  ریثأتلا  رمألا  ةقیقح  يف  لطبأ  دق  زديإلا 

. يسردملا يزلا  عيزوت  نع  ضخمت 
انمامأ رولبتت   ، اًعم  ةفلتخملا  جئاتنلا  هذھل  انعضو  دنعو 
ةفرعملا مامت  نفرعي  اینیك  يف  تایتفلاف   . ةكسامتم ةصق 

نك نإ  نكلو   . لمحلا ىلإ  يدؤي  نمآلا  ریغ  سنجلا  نأ 
نھألكي نأل  رطضي  فوس  لومأملا  بألا  نأ  ندقتعي 
لمحلا حبصي  امبرف   ، هلفط ندلي  نأ  درجمب  ةياعرلاب 

. لاح ةيأ  ىلع  ءوسلا  ديدش  ءيشلا  كلذب  سیل  نھيدل 
لمحت نعطتسي  ال  يئاللا  تایتفلا  نإف   ، ةقیقحلا يفو 

يف رارمتسالا  نعطتسي  ال  مث  يسردملا  يزلا  ةفلكت 
ةرسأ سیسأتو  لفط  عضو  يف  ندجي  دق   ، ةسردملا
درجمب ةنراقم  كلذو   ، ًایبسن ًاباذج  اًرایخ  نھب  ةصاخ 

يھ  » نھنم ةدحاولا  حبصت  نأبو  لزنملا  يف  نھئاقب 



يھو  ، مھلك ةرسألا  دارفأ  نیعأ  يف  تیبلا » ةلوؤسم 
يئاللا تاجوزتملا  ریغ  تاقھارملل  ةداتعملا  ةجیتنلا 

نم ءايرثألا  لاجرلا  لعجي  ام  وھو   . ةساردلا نع  نعطقني 
نسلا ریغص  بابشلا  نم  ةیبذاج  رثكأ  اًجاوزأ  نسلا  رابك 
لقألا ىلع   ) جاوزلا فیلاكت  لمحت  ىلع  دعب  ردقي  ال  يذلا 
ةضرع رثكأ  نحبصي  فوس  نھنأ  تایتفلا  كردت  ال  امدنع 

يز عيزوت  نإ  ةبستكملا .) ةعانملا  صقن  سوریفب  ةباصإلل 
ربع ةبوصخلا  تالدعم  ضفخ  ىلإ  يدؤي  ةسردملا 
ام وھو   ، ةسردملا يف  رارمتسالا  نم  تایتفلا  هنیكمت 

ةیبرتلا جمانرب  نكل   . لمحلا نیبو  اھنیب  لوحي  ًاببس  ربتعي 
راطإ جراخ  سنجلا  ةسرامم  نم  رفني  هنألو   ، ةیسنجلا
تایتفلا زیكرت  فرصي  وھف   ، جاوزلا ىلع  عجشيو  جاوزلا 

كلذ يفو   ،  ( ًايرثو اًزوجع  ًابيرقت  نوكیس   ) جوز نع  ثحبلل 
يزل يناجملا  عيزوتلا  هثدحي  يذلا  ریثأتلا  لطبي  ام 

. ةسردملا
يف  ، ءارقفلا نأ  وھو  ایبسن  حضاو  ءيش  ةمثو 
نس يف  مھ  نمم  تایتفلا  كلذ  يف  امب   ، مھمظعم

مھتبوصخ صخي  امیف  ةیعاو  تارارق  نوذختي  ةقھارملا 
ریغ امبر  تناك  نإو  قئارط –  نودجيو  ةیسنجلا  مھتایحو 
نم مغرلاب  تایتفلا  تلمح  اذإو   . اھیف مكحتلل  ةعتمم -
كلذ نأ  دب  الف   ، لمحلا ىلع  ةبترتملا  بقاوعلا  ءوس 

. ام صخش  هذختا  ایعاو  اًرارق  سكعي 

؟ رایتخالا قح  كلمي  يذلا  نم 
يف ریكفتلا  دنع  ةرشابم  انھجاوت  يتلا  اياضقلا  ىدحإ 
قح كلمي  يذلا  نَم  يھ :  ، كلذ مغر   ، ةبوصخلا تارایخ 

ةبوصخلاب ةلصلا  تاذ  تارارقلا  ذختت  ةداعلا  يف  ؟  رایتخالا
نم نھ  رمألا  ةياھن  يف  ءاسنلا  نكل   ، نیجوزلا لبق  نم 

. لافطألا لمحل  ةینامسجلا  ةفلكتلا  مظعم  نمشجتي 



نأشب هنلضفي  ام  نأ  ةأجافملا  لیبق  نم  سیل  هلعلو 
. لاجرلا هلضفي  ام  عم  ةياھنلا  يف  اًمامت  نيابتي  ةبوصخلا 

تالباقملا تناكو  ةرسألا  مجح  لوح  تيرجأ  حوسم  يفو 
، لصفنم وحن  ىلع  ءاسنلاو  لاجرلا  عم  اھلالخ  ىرجُت 

ةیلاثم ةرسأ  نيوكت  يف  ةبغر  نع  اوربعي  نأ  لاجرلا  داتعا 
عنم لئاسو  ىلع  مھبلط  اًمئاد  لقي  امیف  مجحلا  ةریبك 

فالخلا بوشن  ةیلامتحال  اًرظنو   . مھتاجوزب ةنراقم  لمحلا 
لخاد ةأرملا  يأر  ةوق  نإف   ، كلذ لوح  نیفرطلا  نیب 
ًالثم  ، حضاولا نمو   . ةیلج ةیمھأ  تاذ  نوكت  فوس  ةرسألا 
اًمیلعت لقألا  وأ  ریثكب  اًنس  اھجوز  رغصت  يتلا  ةأرملا  نأ   ،

دجت فوس  ركبملا ) جاوزلل  ةجیتن  نيرمألا  الكو   ) ریثكب هنم 
فقوتي رمألا  نكل   . اھجوز هجو  يف  فوقولا  يف  ةبوعص 
ىلعو ةفیظو  ىلع  روثعلا  اھعسوب  ناك  اذإ  ام  ىلع  اًضيأ 
امیف اھتارایخو  قالطلا  ىلع  لوصحلا  يف  اھتيرح  ىدم 

تالاحلا هذھ  نإ   . قالطلا ةلاح  يف  اھسفنل  اھتلاعإ  صخي 
ةینوناقلا فورظلا  ىلع  فقوتت   ، اھرودب  ، ةئراطلا

يھ اھشیعت  يتلا  ةيداصتقالاو  ةیسایسلاو  ةیعامتجالاو 
وریب يفف   . ةماعلا تاسایسلاب  رثأتت  دق  يتلا   ، اھجوزو

تایئاوشعلا ناكس  حنم  مت  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلع 
تالدعم تضفخنا   ، ةیكلملا قوقح  دیلا  يعضاو  نم 
ةیكلملا كص  ىلع  تلصح  يتلا  رسألا  يف  ةبوصخلا 

،( قوقحلا كلت  ىلع  اولصحي  مل  نيذلا  ءالؤھب  ةنراقم  )
ةیكلملا كص  ىلع  ةجوزلا  مسا  عضو  متي  نأ  ةطيرش 
ةلمتحملا تاریسفتلا  دحأو   (169). جوزلا مسا  بناج  ىلإ 

كص نمض  اًجردم  ةأرملا  مسا  حبصأ  امدنع  هنأ  يھ  كلذل 
تایحالصلا نم  اًديزم  ةأرملا  تبستكا   ، ةیكلملا

ربكأ ًالقث  كلتمت  تحبصأ  مث  نمو  ةرسألا  لخاد  ةیضوافتلا 
مجحب ةلصلا  تاذ  تارارقلا  ذاختاب  رمألا  قلعتي  امدنع 

. ةرسألا



نأ ىلإ  ًاینمض  تاجوزلاو  جاوزألا  عارص  ریشي  امنیبو 
ىلإ يدؤي  ال  امبر  هتاذ  دح  يف  لمحلا  عنم  لئاسو  رفوت 
يف ةفیفط  تارییغت  نإف   ، ةبوصخلل حضاو  ضفخ 
نأ نكمي  عناوملا  هذھ  ریفوت  اھلالخ  نم  متي  يتلا  ةقيرطلا 
اكيرإ و» فرشأ » افان   » تدوز دقو  اًرثأ .  ربكأ  جئاتنب  يتأت 

، اكاسول ةیبمازلا  ةمصاعلا  يف  ةجوزتم  ةأرما   836 دلیف »
عناوم نم  ةعومجم  ىلع  لوصحلا  نھل  نمضت  مئاسقب 
دعومل نھروضح  دنع  ًاناجمو  ةرشابم  ةثيدحلا  لمحلا 
ضعب تناكو   . ةرسألا میظنتب  ةصتخم  ةضرمم  عم  صاخ 
اھنیقلتت امیف  نھدرفمب  ةمیسقلا  نیقلتت  تاجوزلا 

« فرشأ  » تدجو دقو   . نھجاوزأ ةرضح  يف  تايرخأ 
ةنراقملا دنعف   ، ًالئاھ اًقراف  ثدحأ  دق  كلذ  نأ  دلیف » و«

نأ دجُو   ، اھیف نيرضاح  جاوزألا  ناك  يتلا  تالاحلاب 
نھدرفمب مئاسقلا  نملست  يئاللا  تاجوزلا  مایق  لامتحا 

، ةئاملا يف  رادقمب 23  ديزي  ةرسألا  میظنت  ةضرمم  ةرايزب 
عنم لاكشأ  نم  لكش  نع  نھلاؤس  لامتحا  ديزي  امیف 
يتلا لمحلا  عناوم  لثم   ) ًایبسن هؤافخإ  نكمي  لمحلا 

( محرلا لخاد  عرزُت  يتلا  كلت  وأ  نقحلا  ربع  لمعتست 
ةدالو نع  نھغالبإ  لامتحا  لقيو   ، ةئاملا يف  رادقمب 38 

ام حوارتت  ةرتف  دعب  ةئاملا  يف  رادقمب 57  ةبوغرم  نكت  مل 
بابسألا دحأو   (170)  . اًرھش رشع  ةعبرأ  ىلإ  ةعست  نیب 
جماربلا نم  ةردق  رثكأ  بلطم »  » جمانرب تلعج  يتلا 
ةلصلا تاذ  تارایخلا  رییغت  ىلع  ةرسألا  میظنتل  ىرخألا 
ءاسنلل تارايزب  مایقلا  نمضتي  هنوك  وھ  امبر  ةبوصخلاب 

ریغ نھجاوزأ  نأ  ضرتفُي  امدنع  امیسالو   ، نھلزانم يف 
نأ ةحصلا  ةلماعل  حیتي  دق  ام  وھو   ، لزانملاب نيدوجوم 
ملع نود  ةرسألا  میظنت  لئاسو  عابتاب  نھضعب  عنقت 
دیلاقتب ندیقتي  يئاللا  ءاسنلا  نإف   ، ضیقنلا ىلعو   . اھجوز
نھلزانم ةرداغم  نھیلع  رظحت  يتلا   ) ةدربلاب فرعي  ام 



نھجاوزأ نھبحصي  نأ  نیعتي  فوس  نھجاوزأ ) ةبحص  نود 
، يسیئر ناكم  يف  تامدخلا  كلت  ىلع  نلصحي  ىتح 

. نھتارارق نریغي  نھلعجي  دق  ام  وھو 
يتلا ًایبسن  ةریبكلا  جئاتنلل  لمتحم  ریسفت  ةمثو 
هلحارم يف  امیسالو   ،« بلطم  » جمانرب لالخ  تققحت 

. يعامتجالا ریغتلا  عاقيإ  نم  عراس  دق  هنأ  وھو   ، ىلوألا
ةبوصخلا تالدعم  يف  لوحتلا  لعجت  يتلا  بابسألا  دحأف 

جوزلاو ةجوزلا  ریغ  نيرخآ  اًسانأ  نأ  وھ  اًتقو  قرغتسي 
ءزج يف  ةبوصخلاف   . رمألا كلذ  لوح  هب  نولدي  يأر  مھل 
هنع فارحنا  يأ  بقاعيو  ًاینيدو  ًایعامتجا  اًفرُع  ربتعُت  اھنم 
انھ نمو  ينيدلا .) باقعلاب  وأ  ةيرخسلاب  وأ  ذبنلاب  امإ  ) 
كلذ ناكو   . اًمئالم اًكولس  عمتجملا  هربتعي  ام  ةیمھأ  عبنت 

ةیطغتب ةلومشملا  قطانملا  يف  اًعاقيإ  عرسأ  ریغتلا 
ةحصلا تالماعف  ىرخأ –  ةقطنم  يأب  ةنراقم   ، بلطم » »
حجرألا ىلع  نُك  دقو   ، يلحملا عمتجملل  نیمتني  يئاللا 
تایصخش نكلتميو  میلعتلا  نم  ًایبسن  دیج  ردقب  نیظحي 
تالقانو ديدجلا  فرعلل  اًدیسجت  نلثمي  نحبصأو   ، ةمزاح

ءاجرأ يقاب  يف  ةلوحتملا  فارعألا  نأشب  رابخألا  نرشني 
. ملاعلا

فارعألا هبعلت  يذلا  رودلا  يشنوم » نافياك   » سرد دقو 
«. بلطم  » جمانرب يف  لمحلا  عنم  تارارق  يف  ةیعامتجالا 
نم اھتانيرق  تناك  فیك  تفصو  ةباش  ةأرماب  دھشتسيو 
نيذلا لافطألا  ددع  مك   » ةلأسم نشقاني  ءاسنلا 

اذإ امو   ... لمحلا عنمل  ىلثملا  ةلیسولا  امو   ، مھبجننس
هذھ لكو  ال،  وأ  ةرسألا  میظنت  عابتا  انل  يغبني  ناك 
مھنأ سانلا  نم  فرعن  نأ  اندتعا  دقل  ... تاعوضوملا
نم يأل  ناجوز  أجل  اذإو  لمحلا .» عنم  لئاسو   » اولمعتسا

ةقيرطب رشتنت  فوس  كلذ  رابخأ  نإف   ، لئاسولا هذھ 
(171)«. ام



جمانرب اھیف  ذفُن  يتلا  ىرقلا  يف  هنأ  يشنوم »  » دجوو
طسو ةحصلا  ةلماع  دجوت  تناك  ثیح  بلطم » »
ًالابقإ رثكأ  ءاسنلا  نوكت  نأ  حجرملا  نم  ناك   ، عمتجملا
نمم ةيرقلا  ءانبأ  ناك  اذإ  لمحلا  عنم  لئاسو  ىلع 
لدعمب عناوملا  هذھ  نومدختسي  ةینيدلا  اھتفئاطل  نومتني 

نأ نم  مغرلابو   . ةقباسلا ةتسلا  رھشألا  ىدم  ىلع  لاع 
اوناك ةيرقلا  لخاد  نیملسملاو  سودنھلا  نم  ًالك 
اھسفن ةحصلا  ةلماع  ىلإ  لوصولا  ةیناكمإ  يف  نوواستي 

ىلع سودنھلا  لبقأ  دقف   ، اھتاذ لمحلا  عنم  لئاسوو 
نيرخآ اًسودنھ  اودجو  امدنع  لمحلا  عناوم  مادختسا 
اولبقأ نأب  اًضيأ  نوملسملا  هلعف  ام  وھو   ، كلذ نولعفي 
نیملسم اودجو  امدنع  لمحلا  عناوم  مادختسا  ىلع 

عناوم مادختسا  ىلع  لابقإلا  نكل   . كلذ نولعفي  نيرخآ 
ىلع ءيش  يف  رثؤي  نكي  مل  سودنھلا  لبق  نم  لمحلا 

سكعلاو  ، عناوملا هذھل  نیملسملا  مھناریج  مادختسا 
دب ال  طمنلا  اذھ  نأب  ًالئاق  يشنوم »  » متتخيو  . سكعلاب

كولسلا ًایجيردت  نبستكي  نك  ءاسنلا  نأ  ينعي  هنأو 
. نھتاعمتجم لخاد  لوبقملا 

ىلع أرطت  يتلا  تالوحتلا  نأشب  شاقنلا  نوكي  امبر 
غلاب اًرمأ  ةيدیلقتلا  تاعمتجملا  لخاد  ةیعامتجالا  فارعألا 
حرطت نأ   ، ًالثم  ، ناكمب ةلوھسلا  نم  سیلف   . دیقعتلا
لھو ؟  نيدلا میلاعت  فلاخي  لمحلا  عنم  لھ   ) ةنیعم ةلئسأ 

؟) هیلع روثعلا  يننكمي  نيأو  ؟  اًمئاد  ةمیقع  ينلعجیس 
. كلویم نع  فشكت  اھسفن  لاؤسلا  ةیلمع  نأل  كلذو 

رداصم نم  ءایشأ  سانلا  راتخي  ام  ًابلاغ   ، كلذل ةجیتنكو 
، ةیكیلوثاك ةلود  يھو   ، ليزاربلا يفو  اًمامت  ةدعبتسم 

عیجشت نع  اھسفنب  يأنلا  ىلع  ةصيرح  ةلودلا  تلظ 
ىظحي نويزفلتلا  ناك  كلذ  مغرو  نكل   . ةرسألا میظنت 

تالسلسملا امیسالو   ، ةمراع ةيریھامجب  كانھ 



ىدحإ ىلع  ةورذلا  ةرتف  يف  ضرعُت  يتلا  ةینويزفلتلا 
ةبسن تلظ  دقو  وبولج .» يدير   » يھو ةیسیئرلا  تاونقلا 
ةيادب ریثم  وحن  ىلع  دادزت  وبولج » يدير   » ةانق ةدھاشم 

نم تانیعستلا  ىتحو  مرصنملا  نرقلا  تانیعبس  نم 
ةبسن يف  ةلثامم  ةدايز  هبحاص  ام  وھو   ، هسفن نرقلا 
يتلا ةیبعشلا  ةورذ  يفو   . تالسلسملا ةدھاشم 

، مرصنملا نرقلا  تانینامث  يف  تالسلسملا  هذھ  اھتققح 
اًفالتخا فلتخت  حجرألا  ىلع  ةیماردلا  تایصخشلا  تناك 
صخي امیف  يداعلا  يليزاربلا  نطاوملا  نع  اًديدش 
تناك امنیبو   . ءاوسلا ىلع  ةیعامتجالا  تاھجوتلاو  ةقبطلا 
يف ابيرقت  لافطأ  ةتس  بجنت  ةيداعلا  ةیليزاربلا  ةأرملا 
نس تحت  نھ  نمم  ةیئاسنلا  تایصخشلا  مظعم  تناك   ،1970
مل امیف   ، لافطأ نھيدل  سیل  تالسلسملا  يف  نیسمخلا 
حاتُت نأ  دعبو   . اًدحاو ًالفط  الإ  نبجنأ  دق  نھتیقب  نكت 
أرطي داح  ضافخنا  ةمث  ناك   ، ام ةقطنم  يف  تالسلسملا 
يئاللا ءاسنلا  نإف   ، كلذ قوفو  لب  ؛  دیلاوملا ددع  ىلع 
ءامسأب نھلافطأ  نیمسُي  نك  قطانملا  كلت  يف  نبجنت 

دقف اذكھو   (172). يماردلا لمعلا  يف  ةسیئرلا  تایصخشلا 
ةایحل ةيؤر  سكعت  تحبصأ  نأ  تالسلسملاب  رمألا  غلب 
اھداتعا يتلا  كلت  نع  اًِنّیب  اًفالتخا  فلتخت  ةدیج 

ملو  . ةیخيرات تاریثأت  نم  كلذ  بحصي  امو   ، نویليزاربلا
يليزاربلا عمتجملا  يفف  اًمامت –  دوصقم  ریغ  كلذ  نكي 

رمألا ةياھن  يف  لسلسملا  حبصأ   ، هتمزتب فورعملا 
نیعدبملا نینانفلا  نم  ٌریثك  هلالخ  نم  ربعي  اًسفنتم 

. مھتارایخ نع  يمدقتلا  ریكفتلا  باحصأو 
لثم  ، يغبني امم  رثكأ  امبر   ، ودبن نأ  نم  انتیشخ  مغرو 
بضغ اوراثتسا  نيذلا  نَْیلابلا » يوذ  نم  نیيداصتقالا  »

لھ : » لاؤس ىلع  باوجلا  نإف   ، ةرم تاذ  نامورت » يراھ  »
فلأتي هنأ  ودبي  ؟ » ةيرسألا مھتارارق  يف  نومكحتي  ءارقفلا 



مھنإ معن   ، اًحوضو رثكألا  ىوتسملا  يف   . نیتوطخ نم 
، رایتخال اًجاتن  يتأت  مھيدل  ةبوصخلا  تارارقف  نومكحتي :

لثمي هنأ  ودبي  لمحلا ال  عنم  لئاسو  رفوت  مدع  ىتحو  لب 
ذاخت ال  مھعفدي  ام  نإف   ، هسفن تقولا  يفو   . اًریبك اًقئاع 
جراخ عقت  لماوع  هضعب  يف  نوكي  امبر  تارارقلا  هذھ 

نضرعتت دق  اًديدحت  ءاسنلاف  ؛  ةرشابملا مھترطیس 
فارعألا وأ  نھتاومح  وأ  نھجاوزأ  لبق  نم  طوغضل 
نبغرت امم  ربكأ  ددعب  نلمحت  ىتح  ةدئاسلا  ةیعامتجالا 
فلتخت تاسایس  ةعومجم  كلذ  حرطيو   . لافطألا نم  هیف 
اھانبتت وأ   ،« يدناغ ياجناس   » اھانبت يتلا  كلت  نع  اًریثك 
ریفوت نأ  يھو   ، ةینلا ةنسح  ةیلودلا  تامظنملا  مویلا 
نوكي امبر   . ةیفاك نوكت  نل  اھدحو  لمحلا  عنم  لئاسو 

نأ دیب   ، روصتُي امم  بعصأ  ةیعامتجالا  فارعألا  يف  ریثأتلا 
كلذ نأ  نھربي  ليزاربلا  يف  نويزفلتلا  هبعل  يذلا  رودلا 
سكعت امبر  ةیعامتجالا  فارعألا  نكلو   . نكمم رمأ  ریثأتلا 

. تاعمتجملا نم  عمتجم  يف  ةيداصتقالا  حلاصملا  اضيأ 
نم ریثكلا  باجنإ  يف  ءارقفلا  بغري  ىدم  يأ  ىلإف 

اًرامثتسا مھنوربتعي  مھنأل  ىوس  ءيشل  ال  لافطألا 
؟ اًنسح ًايداصتقا 

ةیلام تاودأ  مھرابتعاب  لافطألا 
مھدوقع مھ  مھلافطأ  نأ  ءابآلا  نم  ریثك  ىري 

جتنمو نیمأت  ةقیثو  ةباثمب  مھنأو   ، ةلجآلا ةيداصتقالا 
اھفل مت  دقو  بیصناي  ةقباسمل  ركاذت  عضبو  يراخدا 

. ةریغص ةمزح  يف  اًعیمج 
يح نطقي  يذلا  ةدرخلا  عماج   ،« ونرادوس كاب   » ناك
هئانبأ رغصأ  لسريو   ، ایسینودنأ يف  ریقفلا  ساد  اكیس 

ام قحتسي  ًاناھر  هل  ادب  كلذ  نأل  ةيوناثلا  ةسردملا  ىلإ 
ریبك ددعو  لافطأ  ةعست  هيدل   ، ءانع نم  هلیبس  يف  لذبُي 



هنوكل اًدیعس  ناك  نإ  امع  هانلأس  امدنعو   . دافحألا نم 
: ًالئاق باجأ   ، لافطألا نم  ریبكلا  ددعلا  اذھ  بجنأ 
نأ هنكمي   ، ةعستلا هلافطأ  عم  هنأ  انل  حضوأو  « . عبطلاب »
ام ىلع  ناحبصي  فوس  لقألا  ىلع  مھنم  نینثا  نأ  نمضي 
ال ام  نكل   . رمعلا هب  مدقتي  امدنع  امھتياعرب  هنآلكيو  ماري 
نم ديزي  لافطألا  نم  ریثكلا  باجنإ  نأ  وھ  اضيأ  هیف  كش 

، لعفلابو  . ءوس لقألا  ىلع  مھدحأب  قحلي  نأ  ةیلامتحا 
داح بائتكا  نم  ةعستلا  ونرادوس »  » ءانبأ دحأ  ىناع  دقف 

، هنزحأ كلذ  نأ  حیحص   . تاونس ثالث  لبق  هنع  لاز  هنكل 
. هنوساوي نيرخآ  لافطأ  ةینامث  هيدل  ناك  لقألا  ىلع  هنكل 

ةجاحب اوسیل  ةینغلا  لودلا  يف  ءابآلا  نم  اًریثك  ّنأ  الإ 
ًالبس مھيدل  نأل  اًرظن   ، اًمامت وحنلا  اذھ  ىلع  ریكفتلل 

نامضلا مھيدلف  مھتلوھك –  تاونس  عم  لماعتلل  ىرخأ 
نیمأتلاو دعاقتلا  جماربو  ةلدابتملا  ةدصرألاو  يعامتجالا 

يف شقانن  فوسو   . اًّصاخ وأ  اًّماع  ناك  ءاوس  يحصلا 
لعجت يتلا  بابسألا  باھسإلا  ضعببو  ةیلاتلا  لوصفلا 
صخش مامأ  ًالعف  ةحاتم  ریغ  تارایخلا  هذھ  نم  اًریثك 
ةراشإلاب نآلا  يفتكن  فوس  اننكلو   ،« ونرادوس كاب   » لثم
لافطألا نأ  ةركف  نوربتعي  ملاعلا  ءارقف  مظعم  نأ  ىلإ 

( ارج ملھو  ةمومع  دالوأو  ءاقشأ  نم  ًالامجإ  ةرسألاو  )
تاقوأ يفو  رِبكلا  يف  ءابآلا  ةياعرب  نوموقي  فوس 

ىلع  ، نیصلا يفو   . ةیعیبط رثكألا  ةركفلا  يھ  ةدشلا 
نسلا رابك  فصن  ىلع  وبري  ام  ناك   ، لاثملا لیبس 
عفترت ةبسن  يھو  ماع 2008،  يف  مھئانبأ  عم  نوشیعي 

وأ ةعبس  اوبجنأ  نيذلا  ءالؤھ  ىدل  ةئاملا  يف  ىلإ 70 
میظنت ةسایس  ضرف  لبق  كلذ  ناك   ) لافطأ ةینامث 
ابوغرم ارمأ  لافطألا  نم  ریثكلا  باجنإ  ناك  امدنع   ، ةرسألا
ءابآلا ناك  دقو   (173) (. ةیسایسلا ةیحانلا  نم  لعفلاب 

، مھئانبأ نم  ةمظتنم  ةیلام  تاناعإ  اضيأ  نوقلتي  نونسملا 



. مھنم دالوألا  امیس  الو 
راخدالل ةقيرط  ام  وحن  ىلع  نولثمي  لافطألا  ناك  اذإو 
عافترا عقوتن  نأ  انعسوب  هنإف   ، دیعبلا لبقتسملل  ًابسحت 

انل مدقتو   . ةبوصخلا ضفخنت  امدنع  ةیلاملا  تارخدملا 
مجح ىلع  اھتموكح  اھضرفت  يتلا  دویقلا  ربعو   ، نیصلا
دعبف  . ةرھاظلا هذھل  راظنألل  اًتفل  رثكألا  لاثملا   ، ةرسألا

، ةرشابم ةروثلا  دعب  ةیلاعلا  ةبوصخلا  تالدعمل  اھعیجشت 
تَّرقأ مث  يف 1972،  ةرسألا  میظنت  عجشت  نیصلا  تحار 

،« تیجھبأ  » ماق دقو  يف 1987 . دحاولا  لفطلا  ةسایس 
« نایق يسنان   » امھ ناتكراشم  ناتینیص  ناتفلؤم  هعمو 
،( دحاولا لفطلا  ةسایس  رصع  يف  تدلو  ةدیحو  ةلفط  )
هذھ ءدب  لبق  اودلو  لافطأ  ةعبرأ  نم  ةدحاو  « ) جنم نيز  و«
دعب راخدالا  تالدعمل  ىرج  ام  ةساردب   ،( ةسایسلا
رسألا ىدل  حبصأ  دقف   (174). ةرسألا میظنت  ةسایس  قیبطت 

لقأ اًدحاو  ًالفط  ماع 1972  دعب  لوألا  اھلفط  تبجنأ  يتلا 
لفطلا كلذ  تبجنأ  يتلا  رسألا  كلت  نم  طسوتملا  يف 

بـ ىلعأ  اھراخدا  تالدعم  تحبصأ  امیف  ماع 1972،  لبق 
نأ ىلإ  اًنمض  جئاتنلا  هذھ  ریشت  دقو   . ًابيرقت ةيوئم  طاقن   10
يف راخدالا  تالدعم  يف  ةلئاھلا  ةدايزلا  ثلث  يلاوح 
ةبسن تداز  ثیح   ) ةیضاملا ةثالثلا  دوقعلا  لالخ  نیصلا 
ىلإ ماع 1978  يف  ةئاملا  يف  نم 5  ةيرسألا  تارخدملا 

ضافخناب هریسفت  نكمي  ماع 1994 ) يف  ةئاملا  يف   34
؛ ةرسألا میظنت  تاسایس  قیبطت  نع  مَجن  هنأو  ةبوصخلا 
اًتنب تبجنأ  يتلا  رسألل  ةبسنلاب  ةوقلا  غلاب  ریثأتلا  ناكو 
ةھجو عم  ىشامتي  ام  وھو   ، لمح لوأ  نم  اًدلو  سیلو 
اوموقي نأ  ضرتفي  نيذلا  مھ  دالوألا  نأب  دیفت  يتلا  رظنلا 

. مھئابآ ةياعرب 
ةینیصلا ةبرجتلا »  » نأ الإ   ، ًالئاھ اًریثأت  ریثأتلا  كلذ  ربتعي 
اًضافخنا تثدحأ  دقف  ؛  ام اًعون  ةفرطتم  ةبرجت  عبطلاب  يھ 



كلذ عمو  نكل   ، ةرسألا مجح  يف  ًايرسقو  اًئجافمو  ًالئاھ 
يف بلطم »  » ةقطنم يف  هباشم  ءيش  ثدح  دقف 

ةمیقملا رسألا  ىدل  حبصأ  ماع 1996،  لولحبو   . شيدالجنب
ٌلوصأ لمحلا  عنم  لئاسو  اھیف  تحیتأ  يتلا  ىرقلا  يف 

يف تانیسحتو  ةیشامو  ضارأو  تارھوجم   ) ةعونتم
ىرق يف  ةدوجوملا  رسألا  ىدل  ام  ریثكب  قوفت  لزانملا )

، اًمومعو  . لمحلا عنم  لئاسو  اھب  حتُت  مل  يتلا  ةنراقملا 
جمانربلا اھیطغي  يتلا  ةقطنملا  يف  ةرسألا  تناك  دقف 

رالود  3600 « ) اكات  » فلأ رادقمب 55  ديزت  ًالوصأ  ققحت 
فعض نم  رثكأو   ، ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  يكيرمأ 

( شيدالجنب يف  صخش  لكل  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 
ةمثو  . ةنراقملا قطانم  يف  ةدوجوملا  رسألا  كلت  نع 
اھحنمي يتلا  لاومألا  رادقمو  ةبوصخلا  نیب  اًضيأ  ةلص 

يتلا قطانملا  يف  نودوجوملا  ءالؤھف  ؛  مھئابآل ءانبألا 
تاليوحت مھئانبأ  نم  ًايونس  نوقلتي  اوناك  جمانربلا  اھیطغي 

(175). طسوتملا يف  اكات  رادقمب 2146  لقأ  ةيونس 
ةرسألا مجح  نیب  ةوقلا  ةديدش  ةیلدابتلا  ةقالعلا  نإ 
ةجیتنلا حاضيإ  ىلع  اندعاست  امبر  راخدالا  لدعم  نیبو 
مجرتُي اًددع ال  لقأ  لافطأ  باجنإ  نأب  دیفت  يتلا  ةئجافملا 
نيذلا ءابآلا  ناك  اذإف   . اًمیلعت وأ  ةحص  لضفأ  لافطأ  ىلإ 
لقأ ةیلام  تاليوحت  نوعقوتي  اًددع  لقأ  ًالافطأ  اوبجنأ 
ًابسحت رثكأ  اورخدي  نأ  اًضيأ  مھیلع  نیعتي  هنإف   ، ًالبقتسم

يف رامثتسالل  ةحاتملا  لاومألا  نم  عطتقي  ام  وھو   ، كلذل
يف رامثتسالا  ناك  اذإف   ، رمألا ةقیقح  يفو   . لافطألا
يتلا كلت  نم  ریثكب  ىلعأ  دئاوع  ققحي  نأ  نكمي  لافطألا 
لفط ماعطإو   ) ةیلاملا لوصألا  يف  رامثتسالا  ربع  ققحتت 
امبر رسألا  نإف   ،( دحلا اذھل  اًفلكم  سیل  لاح  ةيأ  ىلع 
لقأ ًالافطأ  بجنت  امدنع  اھتایح  لالخ  اًرقف  رثكأ  ًالعف  نوكت 

. اًددع



نوعقوتي ءابآلا ال  ناك  اذإ  هنأب  اًضيأ  هتاذ  قطنملا  انربخيو 
مھل هققحیس  يذلا  كلذ  براقي  اًعفن  مھتانب  مھل  ققحت  نأ 
اًرظن كلذو   ، ًالثم  ، ةياعرلا ةلأسم  صخي  امیف  مھدالوأ 

نم هنأل  وأ  مھتانب  جيوزتل  روھملا  عفد  مھیلع  نیعتي  هنأل 
لقتنت ىتح  كلذ  نلعفي  نإ  امو  نجوزتي  نأ  نھل  عقوتملا 
فوس ءابآلا  نإف  نھجاوزأل –  نھیلع  ةيداصتقالا  ةطلسلا 
ددعلا رسألا  راتخت  الو   . مھتانب ةایح  يف  لقأ  نورمثتسي 
يعونلا بیكرتلا  اًضيأ  امنإو   ، بسحو لافطألا  نم  لثمألا 

عون يف  ركفن  ام  ةداع  اننإ   . ةثونألاو ةروكذلا  ثیح  نم 
نیبت دق  هنأ  الإ   ، هررقن نأ  انل  سیل  اًئیش  هرابتعاب  انلافطأ 
عونل اًقفو  يئاقتنالا  ضاھجإلاف   . حیحص ریغ  كلذ  نأ 
هؤارجإ نكميو  عساو  قاطن  ىلع  نآلا  حاتم  وھو   ، نینجلا
نوبغري اوناك  نإ  ام  اوررقي  نأ  ءابآلل  حیتي   ، ةدیھز ةفلكتب 
تاقصلملا كلذ  ىلإ  ریشتو   . ىثنألا نینجلا  ضاھجإ  يف 

يتلا يھلد  يف  ةسیئرلا  قرطلا  زجاوح  ىلع  ةدوجوملا 
(: ةینوناقلا ریغ   ) نینجلا عون  ديدحت  تامدخ  نع  نلعت 
ىلع « ) اقحال ةیبور  فلأ  ِرّفوو 50  نآلا  ةیبور  عفدا 500  »
اًقفو يئاقتنالا  ضاھجإلا  حبصي  نأ  لبق  ىتحو  روھملا .)

دق فورظ  لظ  يفف   ، ءارجإلل ةلباق  ةیلمع  نینجلا  عونل 
ةلوفطلا ضارمأ  نم  ةریبك  ةعومجم  اھلالخ  لوحتت 
ةقيرطلاب اھتجلاعم  متي  مل  اذإ  ةكاَّتف  ضارمأل  ةلوھسب 

اًدمعتم ناك  ءاوس   ، لامھإلا رصنع  اًمئاد  كانھ   ، ةمیلسلا
نم صلختلل  ةعجان  ةقيرط  نوكي  دق  يذلا   ، كلذ ریغ  وأ 

. نیبوغرم ریغ  لافطأ  يأ 
وأ ةدالولا  لبق  ةافولل  مھلافطأ  ضرعتي  مل  اذإ  ىتحو 

نولصاوي امبرف   ، دالوألا نولضفي  امدنع  ءابآلا  نإف   ، اھدعب
. هنوديري يذلا  دالوألا  ددع  اوغلبي  ىتح  لافطألا  باجنإ 
نمض حجرألا  ىلع  نربكي  فوس  تانبلا  نأ  ينعي  ام  وھو 
يف ندلوي  فوس  نھنم  تاریثك  نأو   ، ددعلا ةریبك  رسأ 



، دنھلا يفو   . دالوألا باجنإ  يف  اًقح  بغرت  تناك  ةرسأ 
روكذلا لبق  ةیعیبطلا  ةعاضرلا  نع  ثانإلا  ماطف  متي 
دادزيو اركبم  ءاملا  برش  نأدبي  نھنأ  ينعي  ام   ، عضُرلا
ددھت دق  يتلا  ءاملا  ربع  ةلوقنملا  ضارمألل  مھضرعت 
يھ هذھ   ، لاوحألا بلغأ  يفو   (176). لاھسإلا لثم  نھتایح 
لمعت ةیعیبطلا  ةعاضرلا  نوكل  ةبوغرملا  ریغ  ةجیتنلا 

مل اذإ  امیسالو   ) تنبلا دلوم  دعبف   . لمحلا عناوم  لمع 
ءابآلا بغري  نأ  حجرملا  نم   ،( دالوألا نم  ءاقشأ  اھل  نكي 
كلذو  ، قبسأ وحن  ىلع  ةیعیبطلا  ةعاضرلا  فاقيإ  يف 

. ىرخأ ةرم  لمحلا  يف  ةجوزلا  صرف  ةدايزل 
وأ  ) لافطألا نم  ثانإلا  دض  زییمتلا  لبُس  تناك  ايأو 
نأ يھ  ةقیقحلا  لظت   ،( لافطألا نم  تالمتحملا  ثانإلا 

ایجولویبلا هعقوتت  امم  ریثكب  لقأ  ًاتانب  مضي  ملاعلا 
ربتعت امیفو   ، مرصنملا نرقلا  تانینامث  يفو   . ةيرشبلا

، سكوب فوأ  ویفر  كرويوین  اھترشن  ةیكیسالك  ةلاقم  نآلا 
« ةدوقفم ةأرما   » نویلم كانھ 100  نأ  نس » ایترامأ   » رَّدق

ضاھجإلا حبصي  نأ  لبق  كلذ  ناكو   (177). ملاعلا يف 
نیحلا كلذ  ذنمو  اًحاتم - نینجلا  سنجل  اقفو  يئاقتنالا 
قطانملا ضعب  يفو   . أوسأ ىلإ  ئیس  نم  ریست  رومألاو 

. ىثنأ لك 100  لباقم  اركذ  مویلا 124  دجوي   ، نیصلا يف 
ءاصحإ رخآ  خيرات  وھو  ) ىلإ 2001  نم 1991  ةرتفلا  لالخو 

نع مھرامعأ  لقت  نمم  روكذلا  ددع  داز   ،( دنھلا يف  يرجُأ 
ةئفلا سفن  نم  ىثنأ  لكل 100  ةبسنلاب  تاونس  عبس 
يفو  . دنھلا ءاجرأ  عیمج  يف  ىلإ 107.8  نم 105.8  ةيرمعلا 
ىنغأ نم  يھو   ، تاراقوجو انايراھو  باجنبلا  تايالو 
دھشت يتلا  تايالولا  رثكأ  اًضيأ  اھنكل   ، ةيدنھلا تايالولا 
روكذلا ةبسن  تغلب   ، ثانإلا دض  زییمتلا  تايوتسم  ىلعأ 

لك 100 لباقم  بیترتلا  ىلع  ركذ  اھیف 126.1 و122.0 و113.8 
تاساردلا ريراقتل  اًقفو  ىتحو  ماعلا 2001. (178)  يف  ىثنأ 



، ةرھاظلا ةروطخ  نم  نوھُت  اھنأ  دكؤملا  نم  يتلا   ، ةیتاذلا
كلت يف  اًحضاو  اًعافترا  عفترت  ضاھجإلا  تالاح  دادعأ  نإف 
يف تناك 6.6   ، نییثنأ تبجنأ  يتلا  رسألا  يفف  تايالولا :
امیف دمعتم  ضاھجإب  يھتنت  لمحلا  تارم  نم  ةئاملا 

«. يئاقلت  » ضاھجإب ةئاملا  يف  يھتنت 7.2 
رثكأ ثانإلا  نوكت  امثیح  ةلكشم  حبصي  ال  كلذ  نكلو 
يفو  . لمعلا قوس  وأ  جاوزلا  قوس  يف  ءاوس  ةمیق 

. مھارق قاطن  لخاد  تانبلا  جوزتت  نأ  ضرتفُي  ال   ، دنھلا
ةديدشب يھ  ال   ، ةددحم قطانم  كانھ  نوكت  ام   ، ةداعو

ةیبلاغ اھیف  جوزتت   ، ةیئانلاب يھ  الو  ةيرقلا  نم  برقلا 
نأ نكمملا  نمف   ، كلذل ةجیتنكو   . اھیلإ نلقتنيو  ثانإلا 
يف يداصتقا  ومن  كانھ  نوكي  امدنع  ثدحي  امل  رظنت 
نم لھسي  هنأ  حجرُي  ام  وھو   ، جاوزلل عامجتسا »  » ةقطنم

. اھیف تنبلا  جيوزتل  ةروسیم  ةرسأ  ىلع  روثعلا  ةیناكمإ 
ةساردب جيافتسنيزور » كرام  و« رتسوف » وردنأ   » ماق دقو 
روكذلا نیب  تایفولا  لدعم  يف  قرفلا  نأ  ادجوو  رمألا  اذھ 
جاوزلا يف  ىثنألا  صرف  حبصت  امدنع  صلقتي  ثانإلاو 

يداصتقالا ومنلا  نإف   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلعو  ؛  ىلعأ
روكذلا يف  رامثتسالا  ةمیق  اھیف  ديزت  يتلا   ، ةيرقلا يف 

نیب ةوجفلا  عیسوت  ىلإ  يدؤي   ،( تیبلا يف  نولظي  مھنأل  )
(179). ثانإلاو روكذلا  نم  تایفولا  ددع 

ةلماعم طابترا  ةیفیك  لوح  حضوألا  جذومنلا  انیتأي  امبرو 
نم ثانإلاو  روكذلل  ةیبسنلا  ةمیقلاب  رسألا  لخاد  ثانإلا 
نیب للخلا  بسن  ىلعأ  ىدحإ  لجست  يتلا  نیصلا 
تزكر  ، ةيواملا ةبقحلاب  فرعي  ام  لالخو   . ثانإلاو روكذلا 
ًايزكرم ططخملا  يعارزلا  جاتنإلل  ةدوصرملا  فادھألا 

يف رسألل  حمس  امیف   ، ةیساسألا لیصاحملا  ىلع 
لیصاحملا ةعارزب   ،(1980 – 1978  ) حالصإلا ةرتف  علطم 

لیمتو  . ةھكافلاو ياشلا  لثم   ، ةيدقن لیخادم  ردت  يتلا 



ذإ  ، ياشلا داصح  يف  لاجرلا  نم  ىدجأ  نكي  نأل  ءاسنلا 
، كلذ نم  ضیقنلا  ىلع   . ةقیقد لمانأل  هفاطق  جاتحي 

لیصاحم جاتنإ  يف  ءاسنلا  نم  ىدجأ  لاجرلا  ربتعي 
تتبثأ دقو   . ةلیقث لامحأ  عفر  بلطتت  يتلا   ، هكاوفلا
اودلو نيذلا  لافطألا  نیب  نراقن  امدنع  اننأ  نایق » يسنان  »
ثانإلا ددع  نأ  دجن   ، حالصإلا دعب  امو  لبق  ام  تاونس  يف 
قطانم يھو   ) ياشلا ةعارز  قطانم  يف  عفترا  دق 
يتلا قطانملا  يف  ضفخنا  امیف   ،( ةرطممو ةعفترم 

قطانملا يف  امأ   (180). ةھكافلا نیتاسبل  ةمءالم  رثكأ  تناك 
وأ ياشلا  جاتنإل  ءاوس  حوضوب  ةمئالم  نكت  مل  يتلا 
وحن ىلع  يعارزلا  لخدلا  داز  ثیح   ، ةھكافلا لیصاحم 

بیكرتلا نإف   ، نیعونلا نم  يأل  لیضفت  نودب  لماش 
. ریغتي مل  لافطألل  يعونلا 

هیلكشب  ، سرامي اًفنع  ةمث  نأ  وھ  كلذ  لك  هدكؤي  ام  نإ 
ىتحو  . ةيدیلقتلا ةرسألا  راطإ  يف   ، يفخلاو رھاظلا 
نوضغي نیيداصتقالا  لك ) سیلو   ) مظعم ناك   ، بيرق تقو 

كلذ ىلع  ءاقبإلا  نولضفيو   ، كلذ نع  ًابلاغ  فرطلا 
دمتعت تاعمتجملا  مظعم  نكل   . اًقلغم دوسألا  قودنصلا 
لوصح نامضل  ءابآلا  ىدل  ةینلا  نسح  ىلع  اًمومع 

ةیعامتجالا ةئشنتلاو  میلعتلاو  ةيذغتلا  ىلع  لافطألا 
نيذلا مھسفنأ  ءابآلا  مھ  ءالؤھ  نأل  اًرظنو   . ةياعرلاو

انل يغبني  نذإ  ةقث  يأف   ، تاریغصلا مھتانب  تومل  نوربدي 
لافطألا ةیبرتب  ضوھنلا  ىلع  مھتردق  يف  اھعضن  نأ 

؟ لاعف وحن  ىلع 

ةرسألا
لھاجتي ام  ًابلاغ   ، اھنوعضي يتلا  جذامنلا  لیبس  يفو 
ةرسألا نأب  دیفت  يتلا  ةقِّرؤملا  ةقیقحلا  كلت  نويداصتقالا 
اھرابتعاب ةرسألا  عم  لماعتن  اننإ   . اًدحاو اًدرف  تسیل 



امنإف اًرارق  ذختت  امدنع  اھنأ  نیضرتفم   ، ةدحاو ةدحَو » »
ةرسألا بر  نإف   ، هیلعو  . دحاو درف  اھنأ  ول  امك  كلذ  لعفت 

يذلا ام  هلافطأو  هتجوز  نع  ةباینلاب  ررقي  نم  وھ 
يأ ىلإو  ملعتي  اھدارفأ  نیب  نم  نَمو   ، ةرسألا هكلھتست 
ًالاثم ةرسألا  بر  نوكي  امبر   . خلإ  ، هتكرت ثري  نمو   ، ىدم
ءيش لك  ىلع  ٌرداق  كش  الو  هنأ  دیب   ، هئانبأ عم  راثيإلل 
ناك صخش  لك  فرعي  املثمو  نكل   . ةرسألا قاطن  يف 

ةیفیكلا طبضلاب  هذھ  تسیلف   ، ةرسأ نمض  اًدرف  ام  اًموي 
ًابلاغ طیسبتلا  اذھ  نإ   . رُسألا لخاد  رومألا  اھب  رَّیسُت  يتلا 
بقاوع ةمث  تاسایسلا  دیعص  ىلعو  ًاللضم  نوكي  ام 
مستت يتلا  ةدقعملا  تاكرحملا  لھاجت  نع  مجنت  ةمھم 

يف ءاسنلا  نیمضت  نأ  فیك   ، ًالثم  ، انيأر دقو   . ةرسألا اھب 
صخي امیف  ةیمھأ  نھتارایخ  حنم  دق  راقعلا  ةیكلم  كص 
ةھجو ریغت  ةجوزلا  لعجي  هنأل  سیل  كلذو   ، ةبوصخلا

، مھباجنإ يف  بغرت  نيذلا  لافطألا  ددع  لوح  اھرظن 
. ربكأ ًالقث  اھرظن  ةھجو  يطعي  هنوكل  امنإو 

رقتفي ناك  طَّسبملا  جذومنلا  نأ  ةقیقح  كاردإ  ىدأ  دقل 
لخاد رومألا  اھب  ریست  يتلا  ةیفیكلا  لوح  ةمھم  بناوجل 
لالخ مییقت  ةداعإل  جذومنلا  كلذ  عوضخ  ىلإ  ةرسألا 
رظنُي حبصأ  ذإ   (181). مرصنملا نرقلا  تانیعستو  تانینامث 
ةیلمعل ةلصحم  اھرابتعاب  يرسألا  رارقلا  ةعانص  ىلإ 

نیب لقألا  ىلع  وأ   ) ةرسألا دارفأ  نیب  يرجت  ةیضوافت 
اذام لوح  امھنیب  امیف  ناضوافتي  ناكيرشلاف  نيوبألا .)
نأ بجي  نَمو   ، ةلطعلا ءاضقل  نابھذي  نيأو   ، نايرتشي

نابجني ام  ددع  مكو   ، لمعلا كلذ  تاعاس  ددع  مكو   ، لمعي
حلاصم مدخي  وحن  ىلع  كلذ  نالعفي  امھنكل   ، لافطأ نم 

اناك نإو  ىتحف   ، ىرخأ ةرابعبو   . ناكمإلا ردق  نیفرطلا 
نكمأ نإ  ىتحو   ، لاملل امھقافنإ  ةیفیك  لوح  نافلتخیس 

، رخآلاب ررضلا  قاحلإ  نود  هتداعس  ققحي  نأ  امھدحأل 



راشي ام  ةداعو   . مت دق  كلذ  نأ  نم  دكأتلا  امھل  يغبني  هنإف 
ةرسألا لـ» اًجذومن  اھرابتعاب  ةرسألا  وحن  ةرظنلا  كلتل 
اھزیمت ةیصوصخ  ةرسألل  نأب  رقت  ةرظن  يھف  »؛  ةحجانلا

درجم مھعمجي  مل   ، نكي امھمو   ، اھدارفأف  – اھاوس امع 
ىقثُو ىرُع  كانھ  نأ  ضرتفُيو  سمأ  ىرج  رباع  ءاقل 
نوكي نأ  يغبني  مث  نمو   . ليوطلا ىدملا  ىلع  مھطبرت 
يفو  ) اًحوتفم مھتارارق  لك  لوح  ضوافتلا  باب 

. ةرسأك لثمألا  ءادألا  نودؤي  مھنأ  نامضل  مھتحلصم )
نكیلو  ) اًریغص اًعورشم  ريدت  ةرسألا  تناك  اذإ   ، ًالثمف
ىعست نأ  اًمئاد  اھل  يغبنیف   ،( ةریغص ةكرش  وأ  ةعرزم 
بساكملا نم  نكمم  ردق  ربكأ  قیقحت  وحن  هلالخ  نم 

ثحبت  ، هلبق سیلو   ، كلذ اھل  ققحتي  نأ  دعب  مث   ، ةیلاملا
. اھدارفأ نیب  بساكملا  مساقتل  ام  ةقيرط  نع 

عقوتملا راسملا  اذھ  يردوأ » رفوتسيرك   » ربتخا دقو 
لك لمعي  ثیح   ، وساف انیكروب  يف  ةیفيرلا  قطانملا  يف 
ةعطق يف  تاجوزلا ) وأ  ةجوزلاو  جوزلا   ) ةرسألا يف  درف 
عیمج نإف   ، ةحجانلا ةرسألا  يف  امأ   (182). ةلصفنم ضرأ 

نأ يغبني  خلإ )  ، دامسلاو ةرسألا  ةلامع  لثم   ) تالخدملا
نم مظعُت  ةقيرطب  ةعونتملا  يضارألا  عطق  ىلع  عزوُت 

ضحدت تانایبلا  نكل   . ةرسألل ةیلامجإلا  بساكملا  ةمیق 
عطق تناك   ، كلذ نم  ًالدبف  هذھ : رظنلا  ةھجو  امامت 
لقأ ردق  ىلع  ةداع  لصحت  ءاسن  اھعرزتست  يتلا  ضرألا 

وأ لاجرلا  ةلامع  تناك  ءاوس  ةلامعلاو  دامسلا  نم 
يتلا يضارألا  هیلع  لصحت  امب  ةنراقم   ، لافطألا
ةداع رسألا  هذھ  تناك   ، كلذل ةجیتنكو   . لاجر اھعرزتسي 
ردق مادختسا  نأ  حیحص   . هجاتنإ اھنكمي  امم  لقأ  جتنت  ام 
ةدايز ىلإ  يدؤي  ضرأ  ةعطق  يف  دامسلا  نم  لیئض 
دامسلا نم  ردقلا  اذھ  ةدايز  نأ  دیب   ، اھتیجاتنإ يف  ةریبك 

كلذلو اًریثك –  دیفي  ال  يلوألا  ىوتسملا  زواجتي  امب 



يضارألا يف  دامسلا  نم  لیئض  ردق  مادختسا  نوكیس 
دامسلا نم  ریبك  ردق  مادختسا  نم  ةیلعاف  رثكأ  اھعیمج 

ناك دامسلا  مظعم  نكل   . طقف ةدحاو  ضرأ  ةعطق  يف 
رسأ يف  جوزلل  ةعباتلا  ضرألا  ةعطق  يف  مدختسي 

اھتیجاتنإ ديزت  نأ  ةرسألا  هذھ  عسوب  ناكو  وساف : انیكروب 
اًدحاو ًایفاضإ  اًسلف  قفنت  نأ  نود  ةئاملا  يف  رادقمب 6 
ضعب نع  ًالضف  دامسلا  ضعب  صیصخت  ةداعإ  مت  ول  امیف 
تناك دقل   . تاجوزلل ةعباتلا  يضارألا  ةدئافل  ةلامعلا 

نع اوزجع  اھدارفأ  نأل  رمألا  عقاو  يف  لاملا  رثعبت  رسألا 
دراوملا نم  ةدافتسالل  ىلثملا  ةقيرطلا  لوح  قافتالا 

. مھيدل ةحاتملا 
اذھ ىلع  فرصتلل  مھعفدي  ناك  يذلا  ببسلا  نأ  ودبيو 
نم اًءزج  نالثمي  اناك  نإو  ىتحف  ؛  يلجو حضاو  وحنلا 
ام ىلع  ناك  هضرأ  يف  جوزلا  هعرزي  ام  نإف   ، ةدحاو ةرسأ 
ىلع قبطني  هتاذ  رمألاو   ، هكالھتسا هنكمي  ام  ددحي  ودبي 
عرزي نأ   ، ةداعلا ترج  راوفيد  توك  يفو   (183). اًضيأ هتجوز 
لاجرلا عرزي  امنیبف  ؛  ةفلتخم لیصاحم  ءاسنلاو  لاجرلا 

تاوارضخلاو زوملا  نعرزي  ءاسنلا  دجن   ، واكاكلاو ةوھقلا 
ةیعارزلا لیصاحملا  نألو   . ىرخألا لیصاحملا  ضعبو 

طمن يدؤي  دقف   ، سقطلا فورظب  اھرثأت  ةجرد  يف  نيابتت 
دیج داصح  مسوم  ىلإ  راطمألا  طوقس  طامنأ  نم  نیعم 

لیصاحم يف  ئیس  داصح  مسومو  لاجرلا  لیصاحم  يف 
،« يردوأ  » عم نواعتلاب  اھترجأ  ةسارد  يفو   . ءاسنلا

لیصاحم تناك  يتلا  تاونسلا  يف  هنأ  رتسإ »  » تدجو
تابورشملا ىلع  قفنُأ  ام  ةبسن  تداز   ، ةدیج لاجرلا » »

لاجرلا ىدل  ةیصخشلا  ةیلامكلا  علسلاو  غبتلاو  ةیلوحكلا 
تناك يتلا  تاونسلا  يف  امأ  سبالملا .) ءارش  لثم  )
قفنُأ ام  ةبسن  تداز  دقف   ، ةدیج اھیف  ءاسنلا »  » لیصاحم

، ءاسنلا ىدل  ةبغر  عبشت  يتلا  ةیلامكلا  علسلا  ىلع 



ةصاخلا ماعطلا  تايرتشم  ىلع  اضيأ  قفنُأ  ام  ةبسنو 
نأ ودبي  هنأ  وھ  جئاتنلا  هذھ  يف  اقح  بيرغلا  نإ   . ةرسألاب
امھیلك كاردإلو  نكل   . اضعب امھضعب  نالُفَكي »  » نیجوزلا ال
هتاجوز جوزلا  يدھي  دقف   ، ليوط نمزل  اًعم  نالظیس  امھنأ 
امدنع هتجاح  نع  ضیفت  يتلا  ةفیفخلا  تابجولا  ضعب 

ةلماعملا لباقم  كلذو  دیج  داصح  مسوم  هيدل  نوكي 
اذھ لثم  ناك  اذإو   . سقطلا لاح  بلقني  امدنع  لثملاب 
يتلا رسألا  نیب  ةیمسرلا  ریغ  نیمأتلا  تایقافتا  نم  عونلا 
يف اًعئاش  اًرمأ  ربتعي  اھسفن  ةیقرعلا  ةعومجملل  يمتنت 

؟ ةرسألا لخاد  حجني  نذإ ال  اذاملف   (184)، راوفيد توك 
ةحمل راوفيد  توك  يف  يرجأ  ثحب  جئاتن  انل  مدقتو 

؛ دارفألا نع  فلتخت  رسألا  لعجي  يذلا  ببسلا  نع  ةدیج 
لوصحم هنإ  ةرسألا –  ةلأسم  يف  ثلاث  بعال »  » كانھف
لھسيو ةیئاذغ  ةمیق  وذ  لوصحم  وھو   ، طیسبلا مایلا 
الوصحم ةداع  مایلا  ربتعُي   . ةقطنملا هذھ  يف  هنيزخت 

ایجولوبورثنألا ملاع  حضوي  املثمو  هنأ  دیب   ،« ًایلاجر »
نكمي يذلا  لوصحملاب  سیل   ،« وسالیم دولك   » يسنرفلا
مایلا عرزُي   (185). هنمث نم  قفنيو  ةيرحب  هعیبي  نأ  جوزلل 

الإ هعیب  نكمي  الو   ، ةرسألل يساسألا  توقلا  هرابتعاب 
وأ سرادملا  موسر  دادسب  موقي  نأ  جوزلا  دارأ  لاح  يف 

ءارشل سیل  نكلو   ، لافطألل ةیحصلا  ةياعرلا  فیلاكت 
نوكي امدنع   ، ةقیقحلا يفو   . غبتلا ضعب  وأ  ةديدج  ةرتس 
ةرسألا نإف   ، مایلا لوصحمل  دیج  داصح  مسوم  ةمث 

نأ دیب   ، برغتسمب سیل  رمأ  وھو   ، هنم ديزملا  كلھتست 
ىلعو قوسلا  نم  ةارتشملا  ةيذغألا  ىلع  قافنإلا 

يف درف  لكل  نمضي  مایلا  نإف  اذكھو   . اًضيأ دادزي  میلعتلا 
. میلس وحن  ىلع  ملعتيو  ىذغتي  نأ  ةرسألا 

اھدارفأ نوك  سیل  ةرسألا  زیمي  ام  حبصي   ، اذكھو
ىلع امنإو   ، اًضعب مھضعب  عم  ضوافتلا  يف  نوحجني 



اھضرفي ةطیسب  دعاوق  نوعاري  مھنوك  وھ   ، اًمامت سكعلا 
لجأ نم  كلفط  ماعط  عیبت  الأ  كل  يغبني   » لثم عمتجملا 

مھحلاصم يمحت  دعاوق  يھو  اًديدج » ءاذح  يرتشت  نأ 
. تقولا لاوط  اوضوافتي  نأل  ةجاحلا  نود   ، ةیساسألا
ءوض يف  اھیلإ  انرظن  اذإ  ءالج  رمألا  ديزت  ىرخأ  جئاتن  ةمثو 
نم رثكأ  ًالام  نینجي  امدنع  ءاسنلا  نأ  انيأر  دقل   . كلذ
نوكي امبرو   . رثكأ اًماعط  لوانتت  ةرسألا  نإف   ، نھیضارأ

نإ يلي : امیف  وسالیم »  » اھفصي ىرخأ  ةدعاقل  اجاتن  كلذ 
اھیطعي ذإ  ؛  ةرسألا ماعطإ  نع  ةلوؤسملا  يھ  ةأرملا 

، ضرغلا كلذ  يف  هقافنإل  لاملا  نم  اًتباث  اًغلبم  اھجوز 
كلذ لمعل  ىلثملا  ةقيرطلا  نیبتت  نأ  ذئدعب  اھتمھم  نكل 

. هجو نسحأ  ىلع 
وأ مات  مغانتل  ةجیتن  سیل  ؛  طبارتم نایك  ةرسألاف  نذإ 

تایلوؤسملاو دراوملا  مساقت  ىلع  اھتردق  نم  اقالطنا 
لمتكم ریغ  دقع »  » ىلع ءانب  امنإو   ، حجان وحن  ىلع 
ددحي  ، ةدشب ةقدلل  رقتفي  ام  ابلاغو  ریبك  دح  ىلإ  يئادبو 
وھو  . نيرخآلا دارفألا  ءازإ  ةرسألا  يف  درف  لك  تابجاو 
ذإ ؛  حجرألا ىلع  عمتجملا  هذیفنت  ىلع  موقي  نأ  بجي  دقع 

تاجوزلا وأ   ، ءابآلا عم  ضوافتلا  لافطألا  ةعاطتساب  سیل 
دیفتسي عمتجملا  نكل   ، ةاواسملا مدق  ىلع   ، جاوزألا عم 
ةصحلا هبشي  ام  مھيدل  نيذلا  ةرسألا  دارفأ  عیمج  نم 
ةلمتكملا ریغ  ةعیبطلا  سكعتو   . دراوملا نم  ةلداعلا 

يأ قیبطت  فنتكت  يتلا  ةبوعصلا  حجرألا  ىلع  دقعلل 
نكمي ةقيرط  ةمث  سیلف   . اًدیقعت رثكأ  نوكي  رخآ  ءيش 
مھءانبأ ءابآلا  معطُي  نأ  نامض  صخش  يأل  اھلالخ  نم 
عمتجملا ردقي  امبر  نكل   ، مایلا تابجو  نم  بسانملا  ددعلا 
اورتشي ىتح  مایلا  نوعیبي  نيذلا  ءابآلا  ةبقاعم  ىلع 

. مھلایح ناجھتسالا  راھظإ  وأ  ةیضاير  ةيذحأ 
يف دمتعت  يتلا  دعاوقلل  ةبحاصملا  تالكشملا  ىدحإو 



فارعألا هذھ  نأ  يھ  ةیعامتجالا  فارعألا  ىلع  اھقیبطت 
نأ ةروطخ  اًمئاد  كانھ  اذھلو   ، ءيطب وحن  ىلع  ریغتت 
ام وھو   ، عقاولا نع  اًمامت  ةلصفنم  دعاوقلا  هذھ  حبصت 

ایسینودنأ يف  انیقتلا  دقو   . ةیثراك جئاتن  ىلإ  ًانایحأ  يدؤي 
لخاد امھرمع  فصتنم  يف  اناك  نیجوز  ماعلا 2008،  يف 
ينُب دقو  نارزیخلا  نم  اًریغص  ءانب  امھتیب  ناك   . امھلزنم
فقي امیف   ، رضخألاو ضیبألا  نینوللاب  نھُدو  ةدمعأ  ىلع 
ضیبألا نینوللاب  نھُد  رخآ  لزنم  ةرشابم  هراوج  ىلإ 
ماظنب ىظحيو   ، ریثكب اًمجح  هربكي  هنكلو   ، اًضيأ رضخألاو 
لزنملا اذھ  ناك   . ةناسرخلاب هدییشت  مت  دقو  دیج  ةيوھت 

يف ةمداخ  لمعت  تناك  يتلا  امھتنبال  اًكولمم  ریخألا 
نیجوزلا نأ  ًایلج  ناك   . طسوألا قرشلا  لود  ىدحإ 

ًالاعس يناعي  ناك  جوزلاف   ، ديدش رقف  تحت  ناحزري 
ام وھو   ، اًقلطم هناقرافي  ال  امھنأ  ادب  نینمزم  اًعادصو 

عیطتسي نكي  ملو   . ًاینضم اًئیش  هیلإ  ةبسنلاب  لمعلا  لعج 
رغصألا مھنبا  ناك  امیف   ، بیبط ىلإ  باھذلا  ةفلكت  لمحت 
امدنع ةيدادعإلا  ةلحرملا  دعب  ةساردلا  نع  عطقنا  دق 

. ةنيدملا ىلإ  هلقت  يتلا  ةلفاحلا  ةرجأ  لمحت  نع  زجع 
عبرأ رمعلا  نم  غلبت  ةلفط  ةفرغلا  ىلإ  تفلد   ، ةأجفو
ىذغتتو ةدیج  ةحصب  اھنأ  اھیلع  اًحضاو  ناك   . تاونس

ةریغص حیباصمب  اًدوزم  ءاذحو  ًالیمج  ًابوث  سبلتو   ، اًدیج
اھيدج نأ  نیبت   . ةفرغلا ءاجرأ  يف  ترج  املك  ضموت  تناك 
اھمأ تناكو   . امھتنبا ةبیغ  يف  اھتياعرب  ناموقي  ناك 
ءيش يأ  نود  نكل  ةلفطلا  تاقفن  يطغي  ًالام  لسرت 

مل فرُعل  ةیحض  امھنأ  ادب  دقل   . ةجوزلا وأ  جوزلل  يفاضإ 
نَسل تاجوزتملا  تانبلا  نأ  وھو  الأ   ، دعب ریغت  دق  نكي 
يذلا رفاسلا  ملظلا  مغربو   ، نھئابآ ةياعرب  تابلاطم 
نارعشي نادجلا  لظ  دقف   ، فرعلا كلذ  هیلع  يوطني 

. امھتدیفح ةياعرب  نامزلم  امھنأب 



روصق هجوأ  نم  ةرسألا  جذومن  يرتعي  امم  مغرلابو 
لباق رخآ  جذومن  هيدل  سیل  عمتجملا  نإف   ، ةیلجو ةریثك 
نأ نم  مغرلابو   ، هلالخ نم  لافطألا  ةئشنت  نكمي  ةایحلل 
ررحت فوس  يحصلا  نیمأتلاو  يعامتجالا  دعاقتلا  جمارب 
امدنع مھتياعر  يف  مھئانبأل  جایتحالا  نم  نسلا  رابك 
كلذ نأ  اًمامت  حضاولا  ریغ  نم  هنإف   ، رمعلا مھب  مدقتي 
رودلا نإ   . ةداعس رثكأ  مھءانبأ ) لعجي  وأ   ) مھلعجي فوس 
لكشب ةرسألا  لحم  لحت  نأ  سیل  تاسایسلل  حیحصلا 

نم انیمحت  نأ   ، ًانایحأو  ، اھلمع لمكُت  نأ  امنإو   ، ریبك
لمعت يتلا  ةیفیكلل  میلسلا  مھفلا  ربتعي  كلذلو   . اھفسعت
موقت تاسایسلا  لعج  يف  ةیمھألا  غلاب  ارمأ  ةرسألا  اھب 

. حاجنب رودلا  اذھب 
نأ هدافم  قاطنلا  عساو  داقتعا   ، ًالثم  ، ًایلاح دوسيو 
ىلإ ةرشابم  لاملا  ملست  يتلا  يموكحلا  معدلا  جمارب 
ةیلعاف رثكأ  نوكت  امبر   ،« اسيرجورب  » جمانرب لثم   ، ءاسنلا

، ایقيرفأ بونج  يفو   . لافطألا حلاصل  دراوملا  هیجوت  يف 
قحي حبصأ   ، ةيرصنعلا ةقرفتلا  ةسایس  لوفأ  عمو 
نیتسلاو ةسماخلا  نس  اوطخت  نمم  اًعیمج  لاجرلل 

بتار مھيدل  سیلو  نیتسلا  نیطخت  نمم  ءاسنللو 
نألو  . ًایخس ًایموكح  اًشاعم  اوضاقتي  نأ   ، صاخ يدعاقت 
مھئانبأ عم  نوشیعي  نسلا  يف  رابكلا  ءالؤھ  نم  نيریثك 

دیب  . ةرسألا عم  هتكراشم  متي  لاملا  ناك  دقف   ، مھدافحأو
تناك اذإ  الإ  لاملا  كلذ  نم  دیفتست  نكت  مل  ةدیفحلا  نأ 
هجاوت نأ  اًمامت  حجرملا  ریغ  نم  ناكو   . اھعم شیعت  اھتدج 

ناك يتلا  تاشاعملا  امأ   . ومنلا يف  اًرخأت  تایتفلا  ءالؤھ 
دزو  . رثألا كلذ  لثم  ثدحت  نكت  ملف  دجلا  اھیلع  لصحي 
لاح يف  الإ  سملُي  نكي  مل  رثألا  اذھ  نأ  كلذ  لك  ىلع 

(186). شاعملا تقلت  نم  يھ  اھمأل  تنبلا  ةدج  تناك 
هنأب لیلدلا  اذھ  ریسفت  ىلإ  لقألا  ىلع  اندحأ  لیميو 



رمألا رَّسفُي  امبرو   . ةینانأ ءاسنلا  نوقوفي  لاجرلا  نأ  ينعي 
نأو قبس  يتلا  ةیعامتجالا  تاعقوتلاو  فارعألا  نأب  اًضيأ 
لخاد رارقلا  ةعانص  يف  اًمھم  اًرود  بعلت  اھنأب  انلق 

نم رظتنُي  امبرف  كلذلو   . اًضيأ انھ  اھلمع  لمعت   ، ةرسألا
بسكم ىلع  اھلوصح  دنع  اًئیش  ةرسألل  مدقت  نأ  ةأرملا 

تناك اذإو   . لجرلا نم  كلذ  رظتنُي  امیف ال  هعقوتت  يلام ال 
فرعن الأ  اًضيأ  مھملا  نم  نوكي  فوسف   ، لاحلا يھ  هذھ 
بستكُا فیك  اًضيأ  امنإو   ، بسحف لاملا  بسكي  يذلا  نم 

يذلا لاملا  نأب  ءاسنلا  رعشت  ال  امبرف  ؛  لاملا اذھ 
دوعت ریغصلا  نھعورشم  وأ  صاخلا  نھلمع  نم  هنبستكا 

نأ تاقرافملا  نمو   . نھلافطأل وأ  نھترسأل  هتیكلِم » »
ةرسألا لخاد  ءاسنلا  هب  ضھنت  يذلا  يدیلقتلا  رودلا 

نم دئاوفلا  ينجت  ةماعلا  تاسایسلا  لعجي  ام  وھ  اًديدحت 
. ةأرملل اھنیكمت  لالخ 

نوبغري ءارقفلا  ناك  اذإ  امع  لاؤسلا  ىلإ  دوعن  نآلاو 
كاب  » بجنأ دقل   . ددعلا ةریبك  رسألا  كلت  نيوكت  يف  اقح 
هترسأ تأت  ملو   . هتدارإب ةعستلا  هلافطأ  ونرادوس »

وأ  ، تاذلا طبض  نع  هيدل  زجعل  ةجیتن  دوجولل  هذھ  ةریبكلا 
ىتح وأ  لمحلا  عنم  لئاسول  لوصولا  نم  هنكمت  مدعل 
هیلع ناك  هنأ  ةقیقح  نم  مغرلاب   ) عمتجملا هضرفي  فرعل 
امع انربخت  مل  هتجوز  نإف  ؛  هذختي مل  يذلا  رارقلا  ذختي  نأ 
يفو هنكل  ددصلا .) اذھ  يف  اھسفن  يھ  هديرت  تناك 

ام وھ  ةعستلا  لافطألا  هباجنإ  نأ  دقتعي  ناك   ، هتاذ تقولا 
ةقیقح يف  هنإف  كلذلو   . اھشیعي يتلا  رقفلا  ةلاحل  هلصوأ 
امنإو  ، نيریثك لافطأ  باجنإ  يف  بغري »  » نكي مل  رمألا 
هنأ نم  قثبني  ةعستلا  لافطألا  باجنإل  هجایتحا  ناك 
ىلع مھنم  اًدحاو  نأ  هل  نمضت  ىرخأ  ةقيرط  هيدل  سیل 
امدنع هتایح  يف  اًقحال  ةياعرلا  هل  رفوي  فوس  لقألا 

، يلاثم ملاع  يف  شیعي  ناك  هنأ  ولو   . رمعلا هب  مدقتي 



هدھج لكب  ىعسلو  لافطألا  نم  لقأ  اًددع  بجنأ  دق  ناكل 
مھیلع دامتعالل  رطضا  املو   ، ىلثُملا ةئشنتلا  مھتئشنتل 

. اًقحال
تايالولا يف  نسلا  رابك  نم  اًریثك  نأ  نم  مغرلابو 

عم لوطأ  اًتقو  اوضمي  نأ  نولضفي  ةیكيرمألا  ةدحتملا 
قدصن نأ  انل  ناك  اذإ  لقألا  ىلع   ) مھدافحأو مھئانبأ 
ةلاعإ مھعسوب  نأ  ةقیقح  نإف   ،( موك تسلا  جمارب 

يعامتجالا نامضلا  لضفب  ًایئزج  كلذو  مھسفنأ – 
مھتماركل ةغلاب  ةیمھأ  لثمت  امبر  ةیبطلا - ةياعرلاو 

ةجاحب اوسیل  مھنأ  ينعي  ام  وھو   . مھتاوذب مھساسحإو 
مھدحأ نأ  اونمضي  ىتح  لافطألا  نم  ریثكلا  باجنإل 

نإف اذكھو   . اھنوجاتحي يتلا  ةياعرلا  مھل  رفویس 
نم اًقح  هنوديري  يذلا  ددعلا  اوبجني  نأ  مھتعاطتساب 
يف بغري  مھنم  دحأ  الأ  مھل  نیبت  ام  اذإو   ، لافطألا
اًمئاد مھناكمإب  لظي  هنإف   ، كلذ عیطتسي  وأ  مھتياعر 

. ةموكحلا اھرفوت  يتلا  ةماعلا  جماربلا  ىلإ  ءوجللا 
امبر ةیناكسلا  تاسایسلا  حجنأ  نإف  كلذ  ىلع  ءانبو 

لافطألا نم  ریبك  ددع  باجنإ  لعجت  يتلا  كلت  يھ 
نكميو  . يرورض ریغ  اًرمأ  مھنم ) روكذلا  امیسالو  )
نیمأتلا لثم   ) ةلعافلا يعامتجالا  نامضلا  تاكبشل 
ةیمنتلا ىتح  وأ  نسلا ) يف  مدقتلا  شاعم  وأ  يحصلا 

حبرم وحن  ىلع  راخدالا  صاخشألل  حیتت  يتلا  ةیلاملا 
تالدعم يف  ریبك  ضفخ  ىلإ  يدؤت  نأ  دعاقتلل  ادادعتسا 

دض زییمتلا  نم  دحلا  ىلإ  اًضيأ  يدؤت  امبرو   ، ةبوصخلا
لالخ كلذ  قیقحت  لبس  يف  ثحبن  فوسو   . ثانإلا
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يناثلا : مسقلا 
تاسسؤملا



 ٦
ةافحلا طوحتلا  قيدانص  ءاردم 

؛ ءارقفلا ةایح  عقاو  نم  ًایساسأ  اءزج  رطاخملا  لثمت 
وأ  ، عرازم وأ  ةریغص  تاعورشم  نوريدي  امإ  ًابلاغ  مھف 
ةنامض يأ  مھيدل  رفوتت  نأ  نود  ةموایملاب  ءارَجُأ  نولمعي 
نكمي ةایحلا  كلت  لثم  يفو   . مظتنم لمع  ىلع  لوصحلل 

. ةمیخو بقاوع  يف  ببستي  نأ  رثاع  ظح  يأل 
اھتدلاو عم  شیعت  انیت » ویبإ   » تناك فیص 2008،  يف 
تناك نيذلا  ةعبرألا  اھلافطأو  اھیقیقشو  ةقاعملا 
يف ةنس  ةرشع  عست  ىلإ  ةثالث  نیب  ام  حوارتت  مھرامعأ 
يح يھو   ،« ساد اكیس   » ةقطنم يف  ریغص  لزنم 
ةثالث ناك   . ایسینودنأب جنودناب  ةنيدم  يف  ریبك  يبعش 
ةیحانلا نم  كلذو  ةسردملا  يف  نیلجسم  اھلافطأ  نم 

اًنس مھربكأ  يھو  عبارلا  ناك  امیف   ، لقألا ىلع  ةیمسالا 
ریغ اھاقیقش  امأ   . لعفلاب ةساردلا  نع  تعطقنا  دق 
يف ةموایملاب  اًریجأ  لمعي  امھدحأ  ناكو   ، نیجوزتملا
اناكف  ، ةرجأ ةرایسل  اًقئاس  لمعي  رخآلا  امیف  ءانبلا  عاطق 
فظش وحن  ماتلا  قالزنالا  نم  ةرسألل  ءاقو  نالثمي 
ةیطغتل طق  يفكي  ٌلام  اھيدل  رفوتي  مل  هنأ  دیب   ، شیعلا

يتلا سبلملاو  لكأملا  تاقفنو  ةسردملا  تافورصم 
. ةنسُملا اھمأل  ةياعرلا  ریفوت  نع  ًالضف  اھلافطأ  اھجاتحي 
اذھ ىلع  ریست  اًمئاد  نكت  مل  انیت » ویبإ   » ةایح نكل 
تناك امدنع  سبالم  عنصم  يف  تلمع  دقف   . لاونملا
اھكلمي سبالم  ةكرشب  تقحتلا  اھجاوز  دعبو  مث   ، ةریغص
تناكو نیلماعلا  نم  ةعبرأ  امھيدل  لمعي  ناك   . اھجوز
فرعت تأدب  تالكشملا  نكل   . اًدیج ءادأ  يدؤت  ةكرشلا 



لاجم يف  امھفراعم  دحأ  امھل  ررح  امدنع  امھیلإ  اھقيرط 
 ) ةیبور نویلم  هتمیق 20  تناك  دیصر  نودب  اًكیش  لمعلا 
دقو ةیئارشلا .) ىوقلا  لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   3750
اوبلط ةطرشلا  لاجر  نكل   ، ةطرشلا زكرمل  اھجوت 
ىتح ةوشرلا  لیبس  ىلع  نویلم  ىلع 2.5  لوصحلا 
اولصح نأ  دعبو  ؛  ماھتالا لوح  قیقحتلا  ءدب  ىلع  اوقفاوي 
ىلع ضبقلا  ءاقلإ  نم  اونكمت   ، بولطملا غلبملا  ىلع 
نأ لبق  اًعوبسأ  نجسلا  يف  ىضمأ  يذلا   ، كیشلا ررحم 
نأ دعبو   . نيدلا غلبم  دادسب  هدھعت  دعب  هحارس  َقلطُي 
وھو « ) انیت ویبإ   » ىلإ ةیبور  نیيالم  ةعبرأ  دادسب  ماق 
ةیبور ينویلم  ةطرشلا  لاجر  هنم  عطتقا  يذلا  غلبملا 

، تارتف ىلع  غلبملا  يقاب  ددسي  نأب  دھعتو  ىرخأ )
اذكھو  . نیحلا كلذ  ذنم  ءيش  هنع  ملعُي  ملو  ىفتخا 
ةیبور نویلم  اعفد 4.5  دق  امھنأ  اھجوزو  انیت » ویبإ   » تدجو

. نیيالم ةعبرأ  ةداعتسال  ىشر  لكش  يف 
، ةیلاتلا ةعبرألا  وأ  ةثالثلا  تاونسلا  ىدم  ىلع  الظ  دقو 
ىتح ةراسخلا  رثأ  نم  يفاعتلل  ةینضم  تالواحم  نالذبي 
نویلم ةمیقب 15  ضرق  ىلع  فاطملا  ةياھن  يف  الصح 
ةوقلا لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   2800  ) ةیبور

«. كاب  » ىمسي يموكح  ضارقإ  جمانرب  نم  ةیئارشلا )
ةراجتل ةكرش  سیسأت  يف  ضرقلا  لاومأ  امدختسا  دقو 
ةیبلط يھ  اھربكأو  تایبلطلا  ىلوأ  تناكو   . سبالملا
عناصم نم  ليوارسلا  ايرتشا   . ةریصق ةیضاير  ليوارس 
نكلو  ، اھعیبل اًدیھمت  اھتئبعتو  اھیكب  اماق  مث  سبالملا 
امھل اوكرتو   ، ةقفصلا مامتإ  نع  تعجارت  ةئزجتلا  رجاتم 

. دحأ اھديري  يتلا ال  ليوارسلا  فالآ 
ىلع ةلئاھ  طوغض  يف  ةبقاعتملا  ثراوكلا  هذھ  تببست 
عقو ةیناثلا  ةثداحلا  نم  ةزیجو  ةرتف  دعبو   ، امھجاوز
اھتدلاو لزنم  ىلإ  انیت » ویبإ   » تلقتنا  . امھنیب قالطلا 



. ليوارسلا نم  ةلوجأو  ةعبرألا  اھلافطأ  اھعم  ةبحطصم 
يفاعتلا لجأ  نم  دھاجت  تلاز  ام  تناك  اھانیقتلا  امدنعو 

اھنإ تلاقو   ، اھل تضرعت  يتلا  ةفینعلا  ةمدصلا  كلت  نم 
اھتاعقوت تناك   . ةديدج ةایح  ةيادب  ىلع  اقح  ةرداق  ریغ 

ءزج يف  ریغص  ةلاقب  لحم  حتفت  فوس  اھنأ  ىلإ  بھذت 
عیبت امبرو   ، نسحتلاب رعشت  امدنع  اھتدلاو  لزنم  نم 

. نیملسملا رطف  دیع  لالخ  ليوارسلا  ضعب 
تناك ىربكلا  اھتنبا  نأ  وھ  ةلب  نیطلا  داز  ام  ناكو 

، تاونس عبرأ  لبق  تضرعت  دقف   . ةصاخ ةياعرل  ةجاحب 
ةیلمعل  ، اھرمع نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  تناك  امدنعو 

دقو  . مھلزنم راوجب  شیعي  درشتم  لبق  نم  فاطتخا 
ةاتفلا نأ  دیب   ، كلذ نم  مايأ  ةعضب  دعب  اھحارس  قلطُأ 
تلظ ةثداحلا  كلت  ءارج  ةفینع  ةمدص  اھتباتنا  يتلا 

وأ لمعلا  عطتست  ملو   ، نیحلا كلذ  ذنم  تیبلل  ةمزالم 
. ةسردملل باھذلا 

نم  ، ام دح  ىلإ  ؟  ارثع اظح  انیت » ویبإ   » تھجاو لھ 
اھتنبا فاطتخال  رظنت  تناك  دقل   . كلذ تھجاو  اھنأ  دكؤملا 

ام ىلإ  رظنلا  رذعتي  هنأ  نم  مغرلاب   ) ًایضرع ًاثداح  هرابتعاب 
اًعقاو ناك  ةرسألا  لزنم  نأ  ةقیقح  نع  لزعمب  ثدح 
شیعي نأ  داتعا  ثیح   ، ديدحلا ةكسلا  طخ  نم  برقلاب 
اًداقتعا دقتعت  تناك  اًضيأ  اھنكلو   ،( نيدرشتملا نم  ریثك 
ثادحأ يھ  اھتكرش  تھجاو  يتلا  تارثعلا  نأب  اًخسار 

. ةریغصلا تاكرشلا  باحصأ  ةایحل  ةبحاصم 

رقفلا رطاخم 
ىلع لامعألاو  لاملا  ملاع  يف  لمعي  انل  قيدص  بأد 
قيدانص ءاردم  نوھبشي  ءارقفلا  نأ  اھدافم  ةلوقم  ديدرت 
رطاخملا نم  لئاھ  ردق  لظ  يف  نوشیعي  مھف  طوحتلا - 

ةقیقح يف  هنكل   . مھلیخادم ىوتسم  الإ  نافلتخي  الو 



اھلمحتي يتلا  رطاخملا  ةماسج  نم  اًریثك  نوھُي  رمألا 
قودنصل ريدم  كانھ  سیل  ذإ  هیبشتلا : كلذب  ءارقفلا 

، هرئاسخ نم  ةئاملا  يف  ةیلوؤسم 100  لمحتي  طوحت 
ریغص عورشم  بحاص  لك  نم  ابيرقت  ضیقنلا  ىلع  كلذو 
ىلع نیعتي  ام  ًابلاغ  هنإف   ، كلذ قوفو   . ةریغص ةعرزم  وأ 
ءاوس  ، مھلامعأب صاخلا  لاملا  سأر  لك  ةنادتسا  ءارقفلا 
وأ مھرسأ  ىدل  ةمكارتملا »  » ةورثلا لالخ  نم  كلذ  ناك 
اًدبأ هیلإ  رطضُي  عضو ال  وھو   ، ام ناكم  نم  ضارتقالا  ربع 

. طوحتلا قيدانص  ءاردم  مظعم 
؛ عرازم وأ  ةریغص  عيراشم  ءارقفلا  نم  ةریبك  ةبسن  ريدت 

يتلا ةلود  ةرشع  ينامثلا  تانایب  ةعومجم  بسحبو 
طسوتملا يف  ةئاملا  يف  هتبسن 50  ام  كانھ  نإف   ، انيدل

امیف  ، ةیعارز ریغ  تاعورشم  مھيدل  ندملا  ءارقف  نم 
نیب 25 ام  عرازم  مھيدل  نمم  فيرلا  ءارقف  ةبسن  حوارتت 
وھ كلذل  دیحولا  ءانثتسالا   ) ةئاملا يف  ىلإ 98  ةئاملا  يف 

ناكسلا نم  دوسلا  ىلع  رظحُي  ناك  ثیح   ، ایقيرفأ بونج 
دجوت  ، كلذ ىلإ  ةفاضإلابو  يضاملا .) يف  عرازملا  كالتما 

ریغ تاعورشم  اًضيأ  ريدت  رسألا  هذھ  نم  ةریبك  ةبسن 
اھعرزتسي يتلا  يضارألا  مظعم  نإف   ، كلذ قوفو   . ةیعارز

لعجي رمأ  وھو   . يرلا قيرط  نع  ىقسُت  ال  ءارقفلا 
مسومف ؛  سقطلا لاوحأ  ىلع  ةفقوتم  ةعرزملا  لیخادم 

نأ نكمي  راطمألا  مسوم  رخأت  ىتح  وأ  دحاو  فافج 
ال يتلا  يضارألا  يف  لوصحملا  فلت  يف  ببستي 

. ةنسلا لوخدم  فصن  ددبتي  امبرو   ، يرلاب ىقسُت 
نم مھدحو  مھ  عرازملا  وأ  عيراشملا  باحصأ  سیلو 

يساسأ ٌلكش  ةمثف   . مھلیخادم يف  رطاخمل  نوضرعتي 
يتلا ةتقؤملا  ةلامعلا  وھو  هلالخ  نم  ءارقفلا  لمعي  رخآ 

نم رثكأ  نأب  رَّدقُيو  و  ؛  ةموایملا ماظنب  اھرجأ  ىضاقتت 
نولمعي ةیفيرلا  قطانملا  يف  نیمدعملا  ءارقفلا  فصن 



غلبتف  ، ةيرضحلا قطانملا  يف  امأ   . ةموایملاب ءارجُأك 
نإف  ، ظحلا مھفلاحي  امدنعو   . ةئاملا يف  ءالؤھ 40  ةبسن 

عیباسأل رمتست  فئاظو  نودجي  نیتقؤملا  لامعلا  ءالؤھ 
ءانبلا عقاوم  نم  عقوم  يف  رھشأ  ةعضبل  ىتح  وأ  ةديدع 
رمتست نأ  وھ  كلذ  يف  بلاغلا  ناك  نإو   ، ةعرزم وأ 
ةتقؤملا ةلامعلا  هذھ  نإف  عیباسأ  وأ  مايأ  ةعضبل  ةفیظولا 
ةعضبل ىتح  وأ  ةديدع  عیباسأل  رمتست  فئاظو  نودجي 
بلاغلا نكلو   ، ةعرزم وأ  ءانبلا  عقاوم  نم  عقوم  يف  رھشأ 
لماعلا نإ   . عیباسأ وأ  مايأ  ةعضبل  ةفیظولا  رمتست  نأ  وھ 
ءاھتنا دعب  المع  دجیس  ناك  اذإ  ام  اًدبأ  فرعي  ال  تقؤملا 

هب لمعت  يذلا  عورشملا  هجاو  اذإف   . ةیلاحلا لمعلا  ةبون 
يتلا فئاظولا  ىلوأ  يھ  فئاظولا  هذھ  نإف   ، ام ةلكشم 
دقف ىتح  ًاليوط  رمألا  قرغتسي  ملو   . اھب ةیحضتلا  متي 

، يناثلا لصفلا  يف  هانیقتلا  يذلا   ،« نیھلوس كاب  »
مث نمو   ، تيزلاو دامسلا  راعسأ  تعفترا  امدنع  هتفیظو 

ةلامعلا ىلع  مھدامتعا  ضفخ  نوحالفلا  ررق 
ةلامعلا لمعت  نأ  حجرُي   ، كلذل ةجیتنكو   . ةرجأتسملا
ةلامعلاب ةنراقم  ةنسلا  رادم  ىلع  لقأ  مايأل  ةتقؤملا 

مايأل لمعت  مھنم  ةریبك  ةبسن  كانھو  لب   ، ةمظتنملا
تيرجأ ةسارد  تفشك  دقو   . ةنسلا رادم  ىلع  اًدج  ةلیلق 

ًايونس لمعت  ةتقؤملا  ةلامعلا  نأ  ةيدنھلا  تاراقوج  يف 
اًموي بـ 354  ةنراقم   ) طسوتملا يف  اموي  ةدمل 254 
لمعي امیف   ،( ةرحلا ةلامعلل  اًموي  و338   ، ةمئادلا ةلامعلل 

(187). طقف اًموي  لقألا لـ137  ثلثلا 
فافجلا ةجوم  لثم  ىربكلا  ةیعارزلا  ثراوكلا  ىظحت 

يف تببستو  ) ماع 1974  يف  شيدالجنب  تبرض  يتلا 
ةوقلا صخي  امیف  ةئاملا  يف  ةبسنب 50  روجألا  ضفخ 
وحن اھیف  ىضق   ، تاريدقتلا ضعب  بسحبو   ، ةیئارشلا
لثم  ) ایقيرفأ يف  ءاذغلا  تامزأ  وأ   (188)( صخش نویلم 



ىلإ 2006)، نم 2005  رجینلا  تبرض  يتلا  فافجلا  ةجوم 
يف ىتحو  هنأ  دیب   ، مالعإلا لئاسو  نم  عساو  مامتھاب 

يعارزلا طاشنلا  لیخادم  نإف   ،« ةيداعلا  » تاونسلا
دق شيدالجنب  يفف   . ىرخأل ةنس  نم  ًالئاھ  ًاتوافت  دھشت 
يف ىلإ 18  ةيداع  ةنس  يأ  يف  ةیعارزلا  روجألا  لصت 
تناك املكو   (189). اھتالدعم طسوتم  نم  لقأ  وأ  ىلعأ  ةئاملا 
لیبس ىلعو   . توافتلا اذھ  ةدح  تداز   ، اًرقف دشأ  ةلودلا 
رادقمب دنھلا  يف  يعارزلا  لمعلا  روجأ  توافتت   ، لاثملا
تايالولا يف  اھتوافت  نم  رثكأ  ةرم  نيرشعو  دحاو 

يف نوحالفلاف   . ةأجافم كلذ  يف  سیلو   (190). ةدحتملا
يموكح معد  ىلع  نولصحيو   ، نیمأتلاب نوظحي  اكيرمأ 

؛ ةيداعلا يعامتجالا  نیمأتلا  جمارب  نم  نودیفتسيو 
وأ لامعلا  لصفل  نيرطضم  مھسفنأ  نودجي  ال  اذھلو 

. ئیس داصح  مسوم  مھھجاوي  امدنع  مھروجأ  ضیفخت 
، يفكت نكت  مل  اھدحو  سقطلا  تابلقت  رارضأ  نأكو 

اًضيأ بذبذتت  ةیعارزلا  لیصاحملا  راعسأ  نأ  دجن  اننإف 
قوبسم ریغ  اًعافترا  ملاعلا  دھش  دقف   . لئاھ وحن  ىلع 

مث ىلإ 2008،  نم 2005  ةرتفلا  لالخ  ءاذغلا  راعسأ  يف 
دوعتل  ، ةیملاعلا ةیلاملا  ةمزألا  لالخ  راعسألا  هذھ  تراھنا 
هیلع تناك  يذلا  اھراعسأ  ىوتسم  ىلإ  ةیناث  عفترتو 

. نییضاملا نیماعلا  لالخ  ةیملاعلا  ةمزألا  عالدنا  لبق 
ىلع ةدئافلاب  ةیلاعلا  ءاذغلا  راعسأ  دوعت  نأ  بجي  ًایئدبمو 
ررضلا قحلت  امیف  فيرلا ) ءارقف  مھو   ) نیجتنملا

فیص 2008 يفو  اننكل  ندملا .) ءارقف   ) نیكلھتسملاب
كاذتقو تغلب  دق  تناك  دامسلاو  ءاذغلا  راعسأ  نأ  مغرو 
انثيداحأ لالخ  نمو  مھيدل  انسمل  دقف   ، ةیسایق تايوتسم 

اًروعش دنھلاو  ایسینودنأ  لثم  لود  يف  اًعیمج  مھعم 
دق ةعارزلا  فیلاكت  نأ  نوري  نوحالفلا  ناك  دقل   . نبُغلاب
؛ لیصاحملا راعسأ  هب  تداز  امم  ربكأ  لدعمب  تداز 



نیحالفلا نأل  ًالمع  نودجي  مھنوك ال  نم  لامعلا  ىكتشاو 
يف ةنيدملا  ناكس  ناك  امیف  ؛  قافنإلا نودشرُي  اوذخأ 
ءالغ ةروتاف  دادس  لجأ  نم  نوعراصي  هسفن  تقولا 
رصتقت مل  ةلكشملا  نأ  دیب   . مھئاذغب قحل  يذلا  راعسألا 

يف اضيأ  تببست  امنإو   ، بسحف راعسألا  ةلأسم  ىلع 
نكي مل   ، ًالثمف  . هتمرب عوضوملا  نأشب  نیقياللا  نم  ةلاح 
مھئارش ىدل  ةعفترم  اًراعسأ  نولمحتي  نيذلا  نوحالفلا 
نوعیبیس يتلا  راعسألا  تناك  اذإ  امم  نیقي  ىلع  دامسلل 

. ةيزجم نوكت  فوس  مھلیصاحم  اھب 
يتلأسم ىلع  ءارقفلا  ىدل  رطاخملا  هجوأ  رصتقت  الو 

لصف يف  اھانلوانت  يتلا  ةحصلا  ةیضقف   ، ءاذغلاو لخدلا 
فنعلا اًضيأ  كانھو   . رطاخملل اًسیئر  اردصم  ربتعت  قباس 

«( انیت ویبإ   » ةلاح يف  وھ  امك   ) ةميرجلاو يسایسلا 
. داسفلاو

، ةياغلل ةریثك  رطاخمب  ءارقفلل  ةیمویلا  ةایحلا  ئلتمت 
دیب  ، ةینغلا لودلا  يف  ةیثراك  ًاثادحأ  ربتعُت  ةقرافملل  يھو 
رياربف يفو   . ءارقفلا ناھذأب  ىتح  قلعت  ال  ًابلاغ  اھنأ 
ملاعلا ءامعز  كیلوز » تربور   » يلودلا كنبلا  سیئر  رذح   ،2009
يتلا  ) ةیملاعلا ةيداصتقالا  ةمزألا  نأب  رذُن  كانھ  : » ًالئاق

ربمتبس 2008) يف  زرذارب » نامیل   » كنب رایھنا  رثإ  تعلدنا 
مل ام  ةریثك  ةیمان  لود  يف  ةیناسنإ  ةمزأل  لوحتت  دق 
يف ءافعضلا  ةيامح  لفكت  ریبادت  لودلا  هذھ  ذختت 
ذاقنإ ىلع  ملاعلا  يف  نوریثكلا  زكري  امنیبو   . اھتاعمتجم
ىسنن نأ  انل  يغبني  هنإف ال   ، زیفحتلا مزُحب  اھِّدمو  كونبلا 

رثكأ نوكتس  ةیمانلا  لودلا  يف  ةریقفلا  بوعشلا  نأ 
هذھ تفاضأو   (191)«. اھتاداصتقا تحنرت  ام  اذإ  اًفاشكنا 
لظ يف  هنأ  يلودلا  كنبلا  نع  ةرداصلا  ةظحالملا 

نودقفي فوس  ءارقفلا  نإف   ، يملاعلا بلطلا  ضافخنا 
يف ةتقؤملا  مھفئاظوو   ، ةیعارزلا مھتاجتنم  قاوسأ 



ضفخت فوسو   . عناصملا يف  مھفئاظوو   ، ءانبلا عقاوم 
قفارملاو سرادملل  ةصصخملا  اھتاینازیم  تاموكحلا 
طوغضلا ةأطو  تحت  كلذو  ةثاغإلا  جماربو  ةیحصلا 

رایھناو بئارضلا  دئاوع  ضافخنا  نع  ةجتانلا  ةنمازتملا 
. ةیلودلا تادعاسملا 

تناكو  ،« اتبوجنیس ينیموس   » انبحَص رياني 2009،  يفو 
يف  ، دنھلا يف  زميات » كرويوین   » ةفیحصل ةلسارم  ذئدنع 
برغ ةقطنم  يف  عقاولا  يفيرلا  هادلام  يح  ىلإ  ةلحر 

اینروفیلاك يف  تأشن  يتلا  اتبوجنیس » تناك «   . لاغنبلا
يفحص ريرقت  ةباتك  مزتعت   ، ةیلاغنبلا ةغللا  دیجت  اھنكل 
ىھانت نأ  دعب  ةیملاعلا  ةمزألاب  ءارقفلا  رثأت  ىدم  لوح 

يف ةمئاقلا  ءانبلا  عقاوم  يف  نيریثك  ًالامع  نأ  اھملعل 
ءاشنإلا عاطق  نأ  تفرعو   ، هادلام يح  نم  اوناك  يھلد 

ةيرق نم  اھتقفرب  انلقتنا   . ؤطابت ةلاح  دھشي  يھلد  يف 
عم مھبراجت  لوح  بابشلا  لأسن  انحرو  ىرخأ  ىلإ 

. ةرجھلا
قيرط كلس  رخآ  فرعي  هانیقتلا  صخش  لك  ناك 
اوناك مھسفنأ  نيرجاھملا  نم  اًریثك  نأ  فداصتو   ، ةرجھلا
مرحملا رھش  لولحب  ءافتحا  كلذو  مھتویب  يف  نيدوجوم 
عیمجلا ناك   . دنھلا يملسم  نم  ریثك  هب  لفتحي  يذلا 
انتثدحف  ، ةرجھلا عم  مھتبرجت  نع  انیلإ  ثيدحلاب  ءادعس 

، اھلامش وأ  دنھلا  بونج  يف  عقت  ةیئان  ندم  نع  تاھمألا 
ناك ثیح  ادورابو  روتابميوكو  انایھدول  لثم  نكامأو 

ةعیبطب  . مھناوخإو مھتاوخأ  ءانبأو  مھؤانبأ  لمعيو  شیعي 
دقف  ، ةيواسأملا تاياكحلا  ضعب  كانھ  تناك  لاحلا 
يف ةینملا  هتفاو  يذلا  اھنبا  نع  تادیسلا  ىدحإ  تثدحت 
تناك اھنكل  كانھ –  ضماغ  ضرمب  ةتباصإ  رثإ  يھلد 
اھتلأس امدنعو   . ةياغلل ةرشبتسم  ةربنب  ثدحتت 
تباجأف ؟ » ةنيدملا يف  فئاظو  دجوت  لھ  «: » اتبوجنیس »



حيرست نع  تعمس  لھ   » . ةریثك فئاظو  دجوت  هنأب 
يف ةلامعلل  حيرست  دجوي  ال  هنأب  تباجأف  ؟ » ةلامعلل 
ةطحم ىلإ  انھجوت  مث   . ةعئار عاضوألا  نأو  يابموم 
مھتدوع لیبس  يف  صاخشأ  كانھ  ناك  نإ  ىرنل  راطقلا 

نم ةثالث  انیقتلا  كانھو   . مھفئاظو نادقف  دعب  مھتویب  ىلإ 
مل مھدحأ  ناك   . يابموم ىلإ  مھقيرط  يف  بابشلا 
دق اناكو   ، نارخآلا امأ  ؛  طق كانھ  ىلإ  باھذلا  هل  قبسي 

ةفیظو ىلع  روثعلا  نأب  هنانئمطي  اناكف   ، كلذ يف  اسَّرمت 
نع اتبوجنیس »  » تلخت  ، ةياھنلا يفو   . ةلكشم لثمي  نل 
ةاناعم لوح  هبتكت  نأ  ديرت  تناك  يذلا  ريرقتلا  ةركف 

. يملاعلا دوكرلا  نم  ءارقفلا 
يف هفئاظو  دقفي  مل  اًدحأ  نأ  وھ  انھ  دصقلا  سیلو 
نأ دبالف  ةمزألا –  لالخ  يابموم  يف  ءاشنإلا  عاطق 

ةقیقحلا نكل  كش - نود  نم  مھفئاظو  اودقف  دق  ضعبلا 
يھ نھارلا  تقولا  يف  بابشلا  ءالؤھ  مظعم  ىدل  مھألا 

، ةمئاق تلاز  ام  كانھ  فئاظولا  ىلع  لوصحلل  مھصرف  نأ 
ام فعض  اھلالخ  نم  اونجي  نأ  مھنكمي  فئاظو  يھو 
لثم هولمحت –  امب  ةنراقمو   . ةيرقلا يف  مھو  هنونجي 

، قالطإلا ىلع  لمع  ىلع  اولصحي  الأ  نم  داتعملا  قلقلا 
لمعي رجاھمك  ةایحلاو  مولعم  ریغ  لجأل  رطملا  راظتناو 

. ةياغلل ةباذج  ةایح  ودبت  تلاز  ام  ءانبلا  عاطق  يف 
يتلا رطاخملا  تداز  دق  ةیملاعلا  ةمزألا  نأ  كش  ال 
يلامجإ ىلإ  لیلقلا  تفاضأ  اھنكل   ، ءارقفلا اھھجاوي 

، ةیموي ةفصب  اھعم  لماعتلا  مھیلع  نیعتي  يتلا  رطاخملا 
. يلودلا كنبلا  قلق  ریثت  ةمزأ  ةمث  نوكي  ال  امدنع  ىتح 
ةیبورلا 75 تدقف  يف 1998،  ةیسینودنألا  ةمزألا  لالخو 
ةبسنب 250 ءاذغلا  راعسأ  تعفتراو  اھتمیق  نم  ةئاملا  يف 

يلامجإلا يلحملا  جتانلا  ضفخنا  امیف   ، ةئاملا يف 
ىلع مھو   ، زرألا يعرازم  ّنأ  الإ   ، ةئاملا يف  رادقمب 12 



يف بساكم  اوققح   ، كانھ اًرقف  دشألا  نیب  نم  حجرألا 
ناك دقل   (192). ةیئارشلا ةوقلاب  قلعتي  امیف  رمألا  عقاو 
ةتباثلا ةيدقنلا  لیخادملا  باحصأو  ةموكحلا  وفظوم 

يف ىتحو   . ةمزألا لالخ  مھلاوحأ  تءاس  نم  مھ  ًایبسن 
امدنع  ، ىربكلا ةيدنالياتلا  ةمزألا  ةنس  يھو   ،1998 – 1997
اثلث لاق   ، ةئاملا يف  رادقمب 10  داصتقالا  شمكنا 
نمم صخش  ًابيرقت 1000  اوغلب  نيذلا  صاخشألا 

ضافخنالا ءارو  سیئرلا  ببسلا  نأ  مھؤارأ  تعلطتسا 
يف ىوس 26  ركذي  ملو   (193). فافجلا وھ  مھلیخادم  يف 

فئاظولا نادقف  ناكو   ، ةفیظولا نادقف  مھنم  ةئاملا 
هنإف  ، اھمظعم يفو   . ةمزألا نع  ًةیلك  امجان  سیل  ًابيرقت 
ىدل اًءوس  دشأ  نكت  مل  عاضوألا  نأ   ، ىرخأ ةرم   ، ودبي
اًديدحت كلذو   ، ىرخأ ةنس  يأ  يف  هیلع  تناك  امم  ءارقفلا 

عم نولماعتي  اوناك  دقف   . اًمئاد ئیس  مھعضو  نأل 
ةبسنلابو  . ةياغلل مھل  ةفولأم  اھعیمج  تناك  تالكشم 

ةیلام ةمزأ  ةرمغ  يف  مھنأكو  ودبت  ةنس  لك  نإف   ، ءارقفلل
. ةلئاھ

ربكأ وحن  ىلع  رطاخملا  اھفحت  ةایح  ءارقفلا  شیعي  الو 
لب  ، بسحو اًرقف  لقألا  صاخشألا  اھشیعي  يتلا  كلت  نم 
نم رثاع  ظح  يأ  رثإ  ربكأ  ٌررض  مھب  قَحَلي  نأ  حجري  اًضيأ 
ملأ يف  كالھتسالا  ضفخ  ببستي   ، ًالوأ  . ةجردلا سفن 
امدنعف  . لیلقلا لقأ  لعفلاب  كلھتسي  يذلا  صخشلل  ربكأ 
رادقم ضفخت  نأ  رقفلا  ةديدش  تسیل  ةرسأ  ىلع  نیعتي 

نم قئاقدلا  ضعبب  نوحضي  دق  اھدارفأ  نإف   ، اھكالھتسا
مھئارش تارم  نم  نوضفخيو   ، لاقنلا فتاھلا  ربع  ثيدحلا 

لقأ ةیلخاد  ةسردم  ىلإ  لافطألا  نولسري  وأ   ، موحلل
، ءارقفلل ةبسنلاب  امأ   . ملؤم رمأ  كلذ  نأ  كش  ال   . ةفلكت
نم اًعاطتقا  ينعي  امبر  لخدلا  يف  اًریبك  اًضافخنا  نإف 
ىلع نیعت   ، ةقباسلا ةنسلا  لالخو  ؛  ةیساسألا تاقفنلا 



يف رسألا  نم  ةئاملا  يف  يف 45  نیغلابلا  صاخشألا 
روبيادوأ يح  يف  اھءارآ  انعلطتسا  يتلا  عقدم  رقف 

ةطقن دنع  ماعطلا  نم  مھتابجو  مجح  اوضفخي  نأ  يفيرلا 
دافأ دقو   ، ءارقفلا هھركي  ءيش  تابجولا  ضفخو   . ةنیعم
نأ مھیلع  ناك  نيذلا  مھؤارآ  ةعلطتسملا  صاخشألا 
ءالؤھ نم  ةساعت  رثكأ  مھنأب  مھتابجو  مجح  اوضفخي 

. كلذ لمعل  اورطضي  مل  نيذلا 

« انیت ویبإ   » ةورث ىلع  ةمدصلا  ریثأت  لكشلا 1 :
لخدلاو مویلا  لخدلا  نیب  ةقالعلا  ذخأت  امدنع   ، ایناث
ءاسعت ءارقفلا  يف  كلذ  ریثأت  نإف   ،S لكش يلبقتسملا 



ةساعتلا نم  ریثكب  أوسأ  عقاولا  يف  حبصي  امبر  ظحلا 
مویلا لخدلا  نیب  ةقالعلا  انمسر  لكشلا 1،  يفو   . ةیتقولا
لامعألا ةدیس   ،« انیت ویبإ   » ىدل ًالبقتسم  لخدلاو 

. ةیسینودنألا
يف عوقولل  ةیناكمإ  ةمث  نأ  انيأر   ، لوألا لصفلا  يفو 
ًالیلق اًدئاع  تارامثتسالا  ققحت  امدنع  رقفلا  ةدیصم 
ققحتو  ، ةلیئض تارامثتساب  نوموقي  نيذلا  ءالؤھل  ًایبسن 

تارامثتساب مایقلا  مھتعاطتساب  ناك  لاح  يف  ربكأ  اًدئاع 
اًدغ لخدلا  نیب  ةقالعلا  تناك   ، اھتلاح يفو   . ةیفاك
ةجاحب تناك  اھتكرش  نأل   S لكش ذخأت  مویلا  لخدلاو 
لصفلا يف   ) اًحبر ققحت  ىتح  جاتنإلا  نم  ىندألا  دحلل 
لامعألا يف  ةیساسأ  ةمس  هذھ  نأ  ىرن  فوس   ، عساتلا

نم ةديرف  تسیل  اھتلاح  نإف  كلذلو   ، ءارقفلا اھريدي  يتلا 
ةعبرأ امھيدل  اھجوزو  يھ  تناك   ، ةقرسلا لبق  اھعون .)

ام مادختسالو  ماخلا  داوملا  ءارشل  يفكي  لامو  لامع 
ناك  . سبالملا ةعانصل  لامعو  جیسن  تالآ  نم  امھيدل 
لك ناك   ، كلذ دعبو   . ةریبك اًحابرأ  امھیلع  ردي  لمعلا  كلذ 

ةزھاجلا ليوارسلا  ءارش  وھ  هلمع  ناعیطتسي  ام 
اًحبرم سیل  وأ   ) ةیحبر لقأ  ناك  طاشن  وھو   ، اھتئبعتو

ناك هنأل  ضوفرملا  كیشلا  ةثراك  لبقو  قالطإلا .) ىلع 
ةدیصم يف  نیقلاع  اھجوزو  انیت » ویبإ   » مل  ، دیصر نودب 
ىرنس  ، تقولا رادم  ىلع  امھراسم  انعبتا  اذإو   . رقفلا
فاطملا ةياھن  يف  اققحي  نأل  امھقيرط  يف  اناك  امھنأ 

نم هناكلمي  ام  لك  تدَّدب  ةقرسلا  نكل   . اًمرتحم ًالخد 
ةدیصم قاطن  يف  احبصي  نأ  يف  ببست  ام  وھو   ، لوصأ

رمأ وھو  لاملا  نم  لیلقلا  الإ  كلذ  دعب  اینجي  ملو   . رقفلا
انیقتلا امدنعو   . تقولا رورم  عم  رثكأو  رثكأ  امھرقفُي  ناك 
تتاب اھنأ  ىتح  اھب  روھدت  دق  لاحلا  ناك   ،« انیت ویبإ  »

. ناسحإو رب  نم  اھل  اھقیقش  همدقي  ام  ىلع  شیعت 



S لكشلا ملاع  نمض  ةدحاو  ةرمل  اًرثاع  ًاظح  نإف   ، اذكھو
ةقالعلا ذخأت  امدنعف   . ةمئاد بقاوع  هءارو  ِفّلخي  نأ  نكمي 
نكمي ةرسألا  نإف   ،S لكش اًدغ  لخدلاو  مویلا  لخدلا  نیب 
ىلإ ىطسولا  ةقبطلا  وحن  ریسلا  ةلاح  نم  ىدرتت  نأ 

. مئادلا رقفلا  ةلاح 
نادقف نإ   . يسفن لماعلاب  ًابلاغ  ةیلمعلا  هذھ  ززعتتو 

نم لعجي  لھس  جرخم  ةمث  سیل  هنأب  ساسحإلاو  لمألا 
يتلا يتاذلا  طابضنالا  ةلاح  غلبي  نأ  ءرملا  ىلع  بعصلا 
دقو  . ديدج نم  لبجلا  قلست  هل  ىنستي  ىتح  اھجاتحي 
يذلا  ،« نیھلوس كاب   » عم يناثلا  لصفلا  يف  كلذ  انيأر 
اًدایص لمعي  نآلاو  ةعرزم  يف  ًالماع  يضاملا  يف  ناك 
اسیل امھنأ  ودبي  ناك  انیت .» ویبإ   » عم هانيأرو   ، ةموایملاب
فوقولا امھل  حیتت  يتلا  ةمئالملا  ةینھذلا  ةلاحلا  يف 
روبيادوأ يح  يفو   . ةديدج ةایح  ةيادبو  امھمادقأ  ىلع 
عالطتسا يف  داتعم  لاؤس  ىلع  اًدر  لاق  ًالجر  انیقتلا 

ىلع هب  ادبتسا  دق  نيديدش » اًرتوتو  اًقلق   » نإ هانيرجأ 
مونلا لثم  ةیعیبطلا  ةیمویلا  هتایح  هیلع  دسفأ  وحن 
انلأسف  . رھش نم  رثكأ  ىدم  ىلع  ماعطلا  لوانتو  لمعلاو 

يف طرخناو   ، قََفن دق  هریعب  نأب  باجأف   ، كلذ ببس  نع 
وحن ىلع  امبرو   . ذئذنم هب  اًدبتسم  قلقلا  لاز  امو  ءاكبلا 
دق ناك  اذإ  امع  هانلأسو  هل  انتلئسأ  انعبات   ، ام اًعون  جذاس 
ىلإ ثيدحلا  لثم   ) بائتكالاب هروعش  لایح  اًئیش  لعف 
هیلع ادب  يدیلقت .) جلاعم  وأ  بیبط  ةراشتسا  وأ  قيدص 
نوكأ نأ  يعیبط  رمأ   . ریعبلا تدقف  دقل  : » لاقو جاعزنالا 

«. ةلیح دیلاب  ام   . اًمومھم
: اًضيأ اھلمع  لمعت  ىرخأ  ةیسفن  ىوق  كانھ  نوكت  امبر 

بسحو لخدلا  عایض  رطاخم  تسیل   ) رطاخملا ةھجاومف 
، نیقلق انلعجت  ضرملا ) وأ  توملا  رطاخم  اًضيأ  امنإو 

دوست كلذلو   . بائتكالاو داھجإلاب  رعشن  انلعحي  قلقلاو 



نإ  . ءارقفلا نیب  عسوأ  وحن  ىلع  بائتكالا  ضارعأ 
وھو  ، زیكرتلا كیلع  بعصلا  نم  لعجي  داھجإلاب  كروعش 
ةمث صوصخلا  ىلع  كانھو   . ةیجاتنإ لقأ  انلعجي  امبر  رمأ 
هجتني يذلا  لوزیتروكلا  ىوتسمو  رقفلا  نیب  يوق  طبار 

نم سكعلا  ىلعو   . داھجإلا ىلع  اًرشؤم  دعيو  مسجلا 
لصحت امدنع  ضفخنت  لوزیتروكلا  تايوتسم  دجن   ، كلذ
لافطأ نأ  نیبت   ، ًالثمف  . تادعاسملا ضعب  ىلع  رسألا 

وھو  ،« اسيرجورب  » جمانرب نم  ةدیفتسملا  رسألا 
تناك  ، ةيدقنلا تاليوحتلاب  صاخلا  يكیسكملا  جمانربلا 
ةنراقم لوزیتروكلا  نم  ریثكب  لقأ  تايوتسم  مھيدل 
اذھو  . جمانربلا نم  مھتاھمأ  دیفتست  مل  نيذلا  لافطألاب 
ةردقلا فلتي  لوزیتروكلا  نأ  نیبت  هنأل  كلذو  مھم  رمأ 
قالطإف تارارقلا : ذاختا  ىلع  ةردقلاو  ةیكاردإلا 

يف قطانم  ىلع  رثؤي  داھجإلا  نع  مجانلا  لوزیتروكلا 
ةیغامدلا ةزوللاو  ةیمامألا  ةیغامدلا  ةرشقلا  لثم  غامدلا 
فئاظولا مامتإ  يف  ةمھم  قطانم  يھو  نیصحلاو 

تاذ ةیمامألا  ةیغامدلا  ةرشقلا  امیسالو   ، ةیكاردإلا
سیلف اذھلو   . ةعفدنملا تاباجتسالا  حبك  يف  ةیمھألا 
ةبرجتلا رصانع  عضو  متي  امدنع  هنأ  ةأجافملا  لیبق  نم 
مھذاختا نإف   ، ربتخملا يف  ةعنطصم  طغض  فورظ  تحت 

بلطي امدنع  ًاناحجر  لقأ  حبصي  ًايداصتقا  بئاصلا  رارقلا 
(194). ةفلتخم لئادب  نیب  نم  رایتخالا  مھنم 

طوحتلا
؟ رطاخملا هذھ  ةھجاومل  هلمع  ءارقفلل  نكمي  يذلا  ام 
وأ هرجأ  يف  ًایندت  هجاوي  نمل  ةیعیبطلا  لعفلا  ةدر  نإ 
نكل  . لمعلا نم  ديزمب  ضوھنلل  ىعسي  نأ  يھ  هلخد 

. يتاذلا مازھنالا  نم  ةلاح  ىلع  ًانایحأ  يوطني  امبر  كلذ 
ضوھنلا يف  اًعیمج  نوبغري  لامعلا  نم  ءارقفلا  ناك  اذإ 



مھب لحت  نأك   ) مھلاوحأ ءوست  امدنع  لمعلا  نم  ديزمب 
يف ةلخدملا  داوملا  راعسأ  عفترت  وأ  فافج  ةجوم 
يدؤي امم   ، اًضعب مھضعب  عم  نوسفانتي  مھنإف   ،( جاتنإلا

مل اذإ  ةیشیعملا  مھلاوحأ  مقافتو   . روجألا يندت  ىلإ 
ةجوم نأ  يھ  ةجیتنلاو   . ةيرقلا جراخ  ةفیظو  ىلع  اورثعي 

يف روجألا  يف  ةیبلس  رثكأ  اًرثأ  ِفّلخت  اھسفن  فافجلا 
لامعلا ىلع  بعصي  ثیح  دنھلا  يف  ةلزع  رثكألا  ىرقلا 

كلت يفو   . ةيرقلا دودح  جراخ  لمع  ىلع  روثعلا 
لمعلا ةفعاضم  نوكت  نأ  ةرورضلاب  سیل   ، قطانملا

(195). روجألا يندت  ةھجاوم  يف  ةلاعفلا  ةلیسولاب 
نم ديزمب  مایقلا  ربع  تامدصلا  عم  يطاعتلا  ناك  اذإو 
رایخلا نإف   ، رمألا ةقیقح  يف  اًدیج  اًرایخ  سیل  لمعلا 

نم دحلا  ةلواحم  وھ  لاوحألا  بلغأ  يف  لثمألا 
ءاردم وذح  وذحلاب  كلذو  رطاخملا  ىلع  فاشكنالا 
نمو  ، ةعونتم ةيرامثتسا  ةظفحم  ءانبو   ، طوحتلا قيدانص 

مھتعارب نم  اًریبك  اًردق  نورمثتسي  ءارقفلا  نأ  حضاولا 
نوعوني مھنأ  وھ  دیحولا  قرافلا  نكل   . كلذ لمع  يف 
قئاقحلا نمو   . بسحو ةیلاملا  تاودألا  سیلو   ، ةطشنألا

يتلا نھملا  نم  ریبكلا  ددعلا  وھ  ءارقفلا  نأشب  ةتفاللا 
اًعبس لمش  ٌحسم  رھظأ  دقف  ؛  ةدحاولا ةرسألا  اھسرامت 
رسألا ىتح  هنأ   ، لاغنبلا برغ  ةيالو  يف  ةيرق  نيرشعو 
تناك ضرألا  نم  ةعطق  عرزتست  اھنأب  تدافأ  يتلا 

. ةعارزلا لامعأ  يف  اھتقو  نم  طقف  ةئاملا  يف  يضمُت 40 
ةطسوتملا ةرسألا  تناك  دقف   ، حسملا اذھل  اًقفوو   (196)

نأ مغرو   ، اًمومعو  . نھم عبسو  نیلماع  دارفأ  ةثالث  مضت 
ام وحن  ىلع  طبترت  الامعأ  يدؤت  ةیفيرلا  رسألا  مظعم 

ةنھملا يھ  ةعارزلا  نوكت  نأ  ردانلا  نم  هنأ  الإ   ، ةعارزلاب
ضفخل ةلیسو  هجوتلا  اذھ  نوكي  دقو   . مھيدل ةدیحولا 
ىرخأ ةطشنأ  اودجو   ، ام طاشن  رثعت  اذإ  ىتح  رطاخملا – 



كانھ  ، ىرنس امكو   ، تناك نإو  مزاللا - معدلا  مھل  رفوت 
. اًضيأ ىرخأ  بابسأ 

ةفلتخم قطانم  يف  ضرأ  ةعطق  نم  رثكأب  ظافتحالا  نإ 
ضعب اًضيأ  رفوي   ، ةریبك ةدحاو  ةعطق  نم  ًالدب   ، ةيرقلا نم 

ام ةقطنم  ةیعارز  ةفآ  برضت  امدنعف   . رطاخملل عيونتلا 
؛ ةفآلا كلت  نم  ىرخأ  قطانم  تلفُت  امبرف   ، ةيرقلا نم 

ةاجنلا ةصرف  حبصت   ، رطملا لوطھ  عطقني  امدنعو 
ةیفوجلا هایملاب  ىورت  يتلا  ضرألا  ةعطق  لیصاحمل 
ةفلتخملا قطانملا  نأ  وھ   ، اًقح ةشھدلا  ریثي  امو  ؛  لضفأ

كلذو  ، ىرغص ةیخانم  قطانم  مضت  امبر  ةيرقلا  سفن  نم 
عافترالاو رادحنالاو  سمشلل  ضرعتلا  تالدعمل  اًقفو 

. ةبوطرلاو
. ةتقؤملا ةرجھلا  تارایت  ریسفت  راطإلا  اذھ  يف  اننكميو 
ىلإ ةلماك  رسأ  لقتنت  نأ  ًایبسن  عئاشلا  ریغ  نمف 

ام ًابلاغو  ةرسألا –  دارفأ  ضعب  رجاھي  ام  ةداعف   . ةنيدملا
نس يف  مھ  نمم  نایتفلاو  لاجرلا  نم  ءالؤھ  نوكي 
اًنس ربكألا  تایتفلاو   ، كیسكملا وأ  دنھلا  يف  ةقھارملا 
دارفأ ةیقب  ثكمت  امیف   ، دنالياتو نیبلفلاو  نیصلا  يف 
يف لوعُت  الأ  ةرسألل  نمضي  رمأ  وھو   . لزنملا يف  ةرسألا 
يف لمعي  دحاو  صخش  ةفیظو  ىلع  اھلك  اھتورث 
تالص نم  اھعمجي  ام  ىلع  ظافحلا  اھل  حیتي  امك   ، ةنيدملا
تبثت  ، ىرنس ام  بسحبو   ، ابلاغ تالص  يھو   ، ةيرقلاب

. اھتیلعاف
نم دحلا  ءارقفلل  حیتت  يتلا  ىرخألا  قئارطلا  نمو 

مھترادإ يف  رذحلا  تاجرد  ىلعأب  مھمازتلا  يھ  رطاخملا 
اًفنص نأ  نوفرعي  امبر   ، ًالثمف  . مھلامعأ وأ  مھعرازمل 
حبصأ دق  يسیئرلا  مھلوصحم  نم  ةیجاتنإ  رثكأو  اًديدج 
ايازم نیب  نمو   . هومدختسي الأ  نوررقي  كلذ  عمو   ، اًحاتم

نورطضي ال  نیحالفلا  نأ  يھ  ةيدیلقتلا  ةینقتلاب  دیقتلا 



نم مھتيافك  نونزخي  امنإو  ةديدج –  روذب  ءارشل  اھعم 
ةیغب قباسلا  مسوملا  لوصحم  ىلع  اًدامتعا  روذبلا 

ام ًابلاغ  ةديدجلا  روذبلا  ءارش  نأ  كلذو  اھتابنتسا –  ةداعإ 
روذبلا تناك  نإ  ىتحو   . ةظھاب فیلاكتب  مھلھاك  لقثي 
ریست امدنع  اھئارش  يف  قفنأ  ام  فاعضأ  ققحت  ةديدجلا 

نأل لیئض  لامتحا  امئاد  كانھ  لظي   ، ماري ام  ىلع  رومألا 
لوطھ مدع  ببسب  ًالثم  نكیلو   ) فلتلل لوصحملا  ضرعتي 
يفاضإلا رامثتسالا  ةمیق  حالفلا  رسخي  اذھبو  رطملا )

. ةديدجلا روذبلا  لالخ  نم  هخض  يذلا 
ةرسألا اھیف  مدختسُت  ةركتبم  ىرخأ  قئارط  ةمثو 
لمعت يتلا  رسألا  مدختست  ذإ   . رطاخملا عيزوتل  ةلیسوك 
عيونتل ةلیسوك  جاوزلا  دنھلا  يف  يعارزلا  طاشنلا  يف 
لقتنت امدنعف   . ةدتمملا مھرسأ  ىدل  رطاخملا » ةظفحم  »
براقأ اھب  شیعي  يتلا  ةيرقلا  ىلإ  اھجاوز  دعب  ةأرما 
تمدق يتلا  ةرسألا  نیب  ةطبار  ئشني  كلذ  نإف   ، اھجوز
عسوب حبصيو   ، اھیف تجوزت  يتلا  ةرسألاو  اھنم 

لالخ ىرخألل  نوعلا  دي  امھنم  لك  دمت  نأ  نیترسألا 
طاشنلا يف  لمعت  يتلا  رسألا  لیمتو   (197). دئادشلا
حمسي وحن  ىلع  ةبيرق  ىرق  يف  اھتانب  جيوزتل  يعارزلا 

وحن ىلع  اًضيأ  ةدیعب  نكل   ، ةیئانث ةقالع  ىلع  ظافحلاب 
. نیتيرقلا نیب  ام  اًعون  فلتخم  يخانم  طمن  دوجوب  حمسي 
، ىرخألا نود  ةيرق  يف  رطملا  لوطھ  عطقنا  اذإف   ، اذكھو

نوكي امبرو   . اضعب مھضعب  اودعاسي  نأ  مھعسوب  راص 
ساسحإلا غولبل  ىرخأ  ةقيرط  وھ  نيریثك  لافطأ  باجنإ 

ةعست بجنأ  ونرادوس » كاب   » نأ انھ  اوركذتو   . نامألاب
نوكي فوس  لقألا  ىلع  مھدحأ  نأ  نمضي  ىتح  لافطأ 

. هغلبم رمعلا  هب  غلبي  امدنع  اًدنسو  ًانوع  هل 
ءارقفلا اھیلإ  أجلي  يتلا  لبسلا  هذھ  لك  نوكت  نأ  حجريو 
ىظحي رمأ  وھو   . ةفلكتلا ةظھاب  رطاخملا  ةھجاومل 



؛ يعارزلا طاشنلا  صخي  امیف  قیثوتلا  نم  ةیلاع  ةجردب 
يتلا داوملا  ءارقفلا  نوحالفلا  مدختسي   ، دنھلا يفف 
اًدیشرت رثكأ  وحن  ىلع  يعارزلا  مھجاتنإ  يف  اھنوجاتحي 
ةضرُع نوكت  قطانم  يف  نوشیعي  امدنع  ةءافك  لقأ  نكل 
هققحي ام  تالدعم  عفترتو   (198). ةمظتنم ریغ  راطمأل 
امدنع ةئاملا  يف  رادقمب 35  حابرأ  نم  ءارقفلا  نوحالفلا 
لوطھل يونسلا  طمنلا  نوكي  قطانم  يف  نوشیعي 
رطاخملا ریثأت  نإف   ، كلذ قوفو   . اًعقوتم ًاطمن  راطمألا 
نیحالفلا ةلاح  يفف  ؛  طقف ءارقفلا  لاطي  ةقيرطلا  هذھب 

حابرأ تالدعم  نیب  ةقالع  ةمث  تسیل   ، ىنغ رثكألا 
مھنأل كلذو   ، راطمألا لوطھ  يف  بذبذتلاو  ةعرزملا 
اذھلو داصحلا  ةراسخ  لمحت  حجرألا  ىلع  نوعیطتسي 

. ةرطاخملا يف  نوبغري 
نوحالفلا اھقبطي  ام  ًابلاغ  ىرخأ  ةیجیتارتسا  ةمثو 

امم  ، ةكارشلاب ضرأ  ةعطق  رجأتسي  نأ  يھو  ءارقفلا 
لصحيو ةعارزلا  ةفلكت  نم  اًءزج  كلاملا  عفدي  نأ  ينعي 

نأ هنأش  نم  ام   ، جاتنإلا نم  ةصح  ىلع  لباقملا  يف 
ىلع ناك  نإو  رطاخملا  ىلع  حالفلا  فاشكنا  نم  صلقي 
يف ّدكي  نأل  حالفلا  عفاد  نأ  كلذو   ، تازفحملا باسح 

( ًالثم  ) لصحي فوس  كلاملا  نأ  كردي  امدنع  فعضي  هلمع 
يف ةسارد  ترھظأ  دقو   . ضرألا هجتنت  ام  فصن  ىلع 
يف رادقمب 20  لقت  اًدوھج  نولذبي  نیحالفلا  نأ  دنھلا 

اھلوصحم يف  رخآ  دحأ  مھكراشي  يتلا  ضرألا  يف  ةئاملا 
(199). لوصحملا لماك  اھیف  مھیلإ  لوؤي  يتلا  كلتب  ةنراقم 

ةفاثك لقأ  وحن  ىلع  يضارألا  هذھ  عرزُت   ، كلذل ةجیتنكو 
. ةءافك لقأو 

ءارقف هلعفي  رمأ  وھو   ، نھملا نم  ديدعلا  ةسرامم  نإ 
نأ بعصلا  نمف   ، ةءافكلل رقتفت  ةسرامم  يھ   ، نوریثك

يئاللا ءاسنلاف   . هیف صصختي  نأ  نود  اًئیش  ءرملا  دیجي 



نوسركي نيذلا ال  لاجرلاو  ةفلتخم  تاعورشم  ةثالث  نردُي 
نودوي مھنأل  ةنيدملا  يف  ةتباثلا  ةفیظولل  مھدھج  لك 
ةعضب لك  اھیلإ  ةدوعلا  ربع  ةيرقلاب  لاصتا  ىلع  ءاقبلا 
تاراھملا باستكال  ةصرفلا  نوتوفي  امنإ  عیباسأ 

هذھل مھتيوفتبو   ، ةیساسألا مھنھم  يف  تاربخلاو 
نم ققحتت  يتلا  بساكملا  اضيأ  نوعیضي  مھنإف   ، صرفلا

. اًقح هلمع  نودیجي  امیف  مھصصخت 
مھفلكت ال  ءارقفلا  اھلمحتي  يتلا  رطاخملا  نإف  اذكھو 
فوخلا نأ  كلذو   ، بسحو ةمدصلل  نوضرعتي  امدنع  ًایلاغ 
مھمئازع نھوي  رمأ  وھ  مھب  لحت  امبر  ةبیصم  نأ  نم 

. ةلماك مھتاردق  قالطإ  نودو  مھنود  لوحيو 

نوعلا لدابت 
عم لماعتلا  يف  لضفألا  امبرو  ىرخألا  قئارطلا  نمو 

مھضعب دعاسيو  ىرقلا  ناكس  دضاعتي  نأ  يھ  رطاخملا 
يحاوضلا وأ  ىرقلا  نونطقي  ءارقفلا  مظعم  نإ   . اًضعب

نيذلا صاخشألا  نم  ةعساو  ةكبش  مھيدل  نوكتتف 
ساسأ ىلع  كلذ  ناك  ءاوس   ، ةفرعملا قح  مھنوفرعي 
مغرلابو  . ةیقرعلا وأ  ةینيدلا  فئاوطلا  وأ  ةدتمملا  رسألا 

نأك  ) ةكبشلا دارفأ  عیمج  لاطت  دق  ثراوكلا  ضعب  نأ  نم 
ىرخألا ثراوكلا  ضعب  قاطن  نإف   ،( ةرطام فصاوع  نوكت 

ةعَس مھيدل  نيذلا  ءالؤھ  َّدم  اذإف   . اًصیصخت رثكأ  نوكي  دق 
اًفورظ نوھجاوي  نيذلا  ءالؤھل  نوعلا  دي  نآلا  شیعلا  نم 

، راودألا سكع  دنع  هباشم  نوع  لباقم  كلذو   ، ةبیصع
مھلعجيو عیمجلا  ىلع  عفنلاب  دوعي  نأ  كلذ  نأش  نم  نإف 

اًرب هرابتعاب  دضاعتلا  اذھل  رظني  نأ  يغبني  الو   . ًالاح نسحأ 
. ًاناسحإ وأ 

ةوقلا هجوأ  يردوأ » رفوتسيرك   » اھارجأ ةسارد  حضوتو 
ىدم ىلعو   . يبعشلا نیمأتلا  اذھ  لثم  يف  روصقلاو 



عنقأ  ، ايریجین لخاد  ةیفير  قطانم  يف  اھاضمأ  ةنس 
وأ ةيدھ  لك  اونودي  نأب  نیيورقلا  نم  هناوخإ  يردوأ » »
ىلإ ةفاضإلاب   ، رخآلل مھنم  لك  اھمدق  يمسر  ریغ  ضرق 
دقو  (200). ضورقلا كلت  اھبجومب  اوددس  يتلا  طورشلا 
مھب قحل  دق  ناك  نإ  امع  رھش  لك  اًضيأ  مھلأسي  نأ  داتعا 
امإ ةطسوتملا  ةرسألا  نأ  ةرم  لك  يف  دجو  دقو   . ءوس
دقف  ، كلذ قوفو   . نیيرخأ فصنو  نیترسأل  ةنيدم  وأ  ةنئاد 
سكعي وحن  ىلع  اھليدعت  متي  ضرقلا  طورش  تناك 
ضرتقملا ناك  امدنعف   . ضرتقملاو ضرقملا  فورظ 
ضَرتقملا غلبملا  درب  موقي  ام  ًابلاغ  هنإف   ، ةمزأل ضرعتي 

وھ ضرقملا  نوكي  امدنع  نكل  ؛  ةیلصألا هتمیق  نم  لقأب 
يف موقي  ضرتقملا  نإف   ، تامزألا نم  ةمزأ  هتھجاو  نم 
دقل  . ةیلصألا هتمیق  نم  ربكأب  نيدلا  غلبم  درب  رمألا  عقاو 

ضارقإلاو ضارتقالا  نم  ةعساولا  ةكبشلا  تمھسأ 
ناك يتلا  رطاخملا  ضفخ  يف  ًايوق  اًماھسإ  لدابتملا 
فقس ةمث  ناك  دقف   ، كلذ نم  مغرلاب   . دارفألا اھھجاوي 
امف  ، هققحي نأ  يبعشلا  نماضتلا  اذھل  نكمي  امل  ددحم 
املك رسألا  ىدل  ضفخنت  كالھتسالا  تالدعم  تلاز 
يأ أرط  دق  نكي  مل  نإو  ىتح   ، تامزألا نم  ةمزأل  تضرعت 

مھتكبشل نیمتنملل  يلامجإلا  لخدلا  ىلع  رییغت 
. نیعمتجم

تيرجأ يتلا  تاساردلا  نم  ةعساو  ةعومجم  ریشتو 
ةرھاظلا هذھ  تیصقتسُا  ثیح  يبعشلا  نیمأتلا  لوح 

ةجیتن ىلإ   ، دناليات ىلإ  راوفيد  توك  نم  دتمت  لود  يف 
تناك نإو  ةيدیلقتلا  نماضتلا  تاكبش  نأ  اھدافم  ةدحاو 
هرفوت يذلا  نیمأتلا  نإف   ، تامدصلا صاصتما  يف  مھست 

مت دق  رطاخملا  تناك  ول  ذإ   . ةیلاثملا نع  نوكي  ام  دعبأ  وھ 
اًمئاد كلھتست  نأ  ةرسألا  ناكمإب  حبصأل   ، اًدیج اھنیمأت 
يفف ؛  اھلخد طسوتم  ىلع  ءانب  كلذو   ، ًابيرقت هسفن  ردقلا 



دمي امیف   ، نيرخآلل نوعلا  دي  نودمي  فوس   ، ءاخرلا تاقوأ 
ةدشلا تاقوأ  يف  مھرودب  نوعلا  دي  نورخآلا  مھل 

. ةداع هارن  ام ال  وھ  اذھ  نكل   . قیضلاو
ءاطغب صوصخلا  هجو  ىلع  ةیحصلا  تامزألا  ىظحت 
ىندتي ایسینودنإ  يفف   . ءوسلا يف  ةياغ  ينیمأت 

دحأ يرتعي  امدنع  ةئاملا  يف  ةبسنب 20  كالھتسالا 
يف تيرجأ  ةسارد  دصرتو   (201). داح ضرم  اھدارفأ 
ةدشب ىندتي  ىرقلا  نیب  نماضتلا  ىوتسم  نأ  نیبلفلا 
هجاوت امدنعف   (202). ةتیمملا ریغ  ضارمألل  ضرعتلا  دنع 
اھدارفأ دحأ  دقفي  امدنع  وأ   ، ئیس داصح  مسوم  ةرسأ 

، هتدجنل بھت  ةيرقلا  نم  ىرخأ  اًرسأ  دجن   ، هتفیظو
ضورقو ايادھ  ىلع  اھیلإ  يمتني  يتلا  ةرسألا  لصحتو 

ّنأ الإ   . تادعاسملا نم  ىرخأ  لاكشأ  نع  ًالضف   ، دئاوف الب 
دارفألا ضرعتي  امدنع  كلذك  نوكي  ال  ودبي  ام  ىلع  لاحلا 

. اھدحو ضرملا  هجاوتل  ةرسألا  كرتت  ذإ   . ةیحص ةمزأل 
ریثي رمأ  وھل  ةیحصلا  تامزألل  نیمأتلا  ةیطغت  مدع  نإ 
اًضعب اھضعب  دعاست  رسألا  نأل  اًرظن  كلذو   ، ةشھدلا
ویبإ  » نع انثدحت   ، قباس لصف  يفو   . ىرخأ قئارطب 
يف ةریغص  ةيرق  يف  اھانیقتلا  ةأرما  يھو   ،« تاتبمإ
ىلع نیعتو   . هینیع نم  وكشي  اھجوز  ناك   ، اواج ةريزج 
ءاود ةفلكت  لمحتت  مل  امدنع  ةساردلا  نع  عطقني  نأ  اھنبا 

تضرتقا 100 دق  تاتبمإ » ویبإ   » تناكو  . هجاتحي يذلا  وبرلا 
ةوقلا لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   18.75  ) ةیبور فلأ 
عفدت ىتح  كلذو  يلحم  لاومأ  ضرقم  نم  ةیئارشلا )

، اھانیقتلا امدنعو   ، اھجوز ينیعل  مزاللا  جالعلا  ةفلكت 
مكارت ةجیتن  كلذو  ةیبور  نویلمب  ةنيدم  تحبصأ  دق  تناك 
ضرقم نأل  غلاب  قلق  اھباتنا   . يلصألا نيدلا  ىلع  ةدئافلا 

نم ةرسألا  ىدل  ام  لك  ةرداصمب  اھددھي  ناك  لاومألا 
، ةلباقملا ءارجإ  لالخو   ، كلذ عمو  اننأ  الإ   . تادوجوم



. نويزفلت زاھج  اھوتل  اھتدھأ  دق  اھتانب  ىدحإ  نأ  انفشتكا 
يلاوحب 800 اديدج  ازاھج  اھوتل  ترتشا  دق  اھتنبا  تناكو 

ةوقلا لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   150  ) ةیبور فلأ 
ام ناك  يذلا   ) ميدقلا زاھجلا  يدھت  نأ  تررقو  ةیئارشلا )

ضعب انتباتنا   . اھيدلاو ىلإ  ةياغلل ) ةدیج  ةلاحب  لاز 
نأ تنبلاب  ىرحألا  نم  نكي  ملأ  ؛  ةیلمعلا هذھب  ةشھدلا 
ىتح لاملا  اھيدلاول  مدقتو  ميدقلا  نويزفلتلاب  ظفتحت 
دحأ عیطتسي  الأ  : » اھانلأس ؟  ضرقلا دادس  ىلع  امھنیعت 
ویبإ  » تزھ ؟ » نيدلا اذھ  دادس  ىلع  دعاسي  نأ  كئانبأ 

ةصاخلا مھلكاشم  مھيدل  نأ  تباجأو  اھسأر  باتبمإ »
تلاقو اھتياعر –  مھیلع  نیعتي  يتلا  ةصاخلا  مھرسأو 

. ةبھلا لكش  لوح  ًالاؤس  حرطت  نأ  اھل  قحي  ال  هنإ  اًنمض 
دحأ اھل  مدقي  الأ  يعیبطلا  نم  هنأ  ىرت  اھنأ  انل  ادب  دقل 

. ةحصلا ىلع  تاقفنلا  صخي  امیف  نوعلا 
ةدعاسمل ديزملا  لمع  نم  سانلا  عنمي  يذلا  ام  ىرت 

ریغ رطاخملا  لاكشأ  ضعب  دجوت  اذاملو  ؟  اًضعب مھضعب 
؟ اًدیج ةاطغم  ریغ  وأ   ، ًاینیمأت ةاطغم 

نأل نيدعتسم  ریغ  انلعجت  امبر  ةیفاك  بابسأ  كانھ 
لوأو  . انناریجو انئاقدصأل  ةطورشم  ریغ  ةدعاسم  مدقن 

لوصحلل نيرخآلا  نامض  نأ  نم  انقلق  يھ  بابسألا  هذھ 
ام اذھو  يخارتلا –  ىلع  مھيرغي  امبر  ةدعاسملا  ىلع 

سانلا نأل  وأ  يقالخألا . رطخلا  نیمأتلا  تاكرش  هیمست 
وأ  . كلذك اوسیل  مھو  ىتح  نوجاتحم  مھنأ  نومعزي  امبر 

امدنعف ؛  هب ىفوُي  ال  امبر  ةدعاسملا  درب  دعولا  نأل 
ةياغ يف  نوكت   ، ةدعاسملا درل  كرود  نیحيو   ، كدعاسأ

. لاغشنالا
انلعجت دق  يتلا  بابسألل  تاریسفت  قبس  ام  لك  نإ 
اًحضاو سیل  هنأ  الإ   ، ةدعاسملا ميدقت  نع  ًالیلق  سعاقتن 
ميدقت نع  سعاقتلا  رسفي  نأ  نكمي  كلذ  ناك  نإ 



ةأطولا ديدش  ضرم  مھب  مَّلأ  نيذلا  ءالؤھل  ةدعاسملا 
حجرألا ىلع  تسیل  ضارمألاب  ةباصإلا  نأو  امیس  ، ال  وتلل
ةیفیكلا نأ  وھف  رخآلا  لامتحالا  امأ   . سانلا هراتخي  اًرایخ 
يبعشلا نیمأتلل  نیيداصتقالا  ةیبلاغ  اھب  رظني  يتلا 

امبر اننأل  نيرخآلا  ةدعاسمل  اھذختن  فقاوم  هرابتعاب 
. ةلماك ةصقلا  لثمت  امبر ال   ، ًالبقتسم مھتدعاسمل  جاتحن 

نيذلا انناریجل  نوعلا  مدقن  اننأ  وھ  رمألا  نوكي  امبرو 
اًعضو هجاون  نأ  عقوتن  ال  نحنو  ىتح  اًعوج  نوروضتي 

نأ يقالخألا  ریغ  نم  نوكیس  هنأل  كلذو   ، ًالثم  ، اًھباشم
نم لك  هفلأ  باتك  فصيو   . اًعوج نوتومي  كناریج  عدت 
فير يف  ةایحلا  لوح  سيوب » میج  و« نامتراھ » يستب  »
نرقلا نم  تانیعبسلا  طساوأ  يف  شيدالجنب 
امھادحإ تناكو   ، نیتراج نیترسأ  ةلاح   (203) مرصنملا

ةفلُأ امھعمجت  نكت  ملو   ، ةملسم ىرخألا  امیف  ةیسودنھ 
يساسألا اھلئاع  ةیسودنھلا  ةرسألا  تدقف   . ةحضاو

نم اھب  دبتسا  امع  اًریبعتو  ؛  اًعوج روضتت  تحبصأ  ىتح 
روسلا ربع  فحزت  ةرسألا  كلت  يف  تیبلا  ةبر  تناك  سأي 
ضعب قرستو  ىرخألا  ةرسألا  لزنم  ةحاب  لخاد  ىلإ 
فشتكا  . رخآل نیح  نم  لكألل  ةحلاصلا  تاتابنلا  قاروأ 

امب ةفرعم  ىلع  تناك  ةملسملا  ةرسألا  نأ  نامتراھ » »
لاقو  . فرطلا ضغت  نأ  تررق  اھنكلو  اھئارو  نم  يرجي 
يف تنك  ول   . ةيوطلا ةئیس  تسیل  اھنأ  فرعأ  : » لجرلا
لواحأ تنك   . اًضيأ تقرس  دق  حجرألا  ىلع  تنكل   ، اھناكم

نأ دقتعأ   . ةطیسب ءایشأ  يفتخت  امدنع  يظیغ  مظكأ  نأ 
اًعوج دشأ  وھ  امنإ  ءایشألا  كلت  ذخأ  يذلا  صخشلا  »

«« . ينم
تقو اًضعب  مھضعب  دعاسي  امبر  سانلا  نأ  ةقیقح  نإ 
ًالدب  ، يقالخألا مازتلالاب  مھساسحإ  نم  اًقالطنا  ةدشلا 
نأ ةرورضلاب  نورظتني  مھنوك  نم  اًعبان  كلذ  نوكي  نأ  نم 



ىلع دعاسي  نأ  نكمي   ، ًالبقتسم ةدعاسملا  هذھ  مھل  درُت 
ریغ ةیبعشلا  تاكبشلا  لعجت  يتلا  بابسألا  ریسفت 
ىرت امدنع  ىتحو   . ةیحصلا تامزألا  عم  لماعتلل  ةزھاج 

اھل ال ةراج  اھقمر  دسي  ام  اھيدل  نكل  رقفلا  ةديدش  ةرسأ 
ميدقت نكل   . اھيدل ام  اھعم  مساقتت  اھنإف   ، كلذ اھيدل  رفوتي 
لوخدلا تاقفن  عفد  نم  اونكمتي  ىتح  صاخشألل  نوعلا 

نم دعبأ  وھ  امل  باھذلا  بلطتي   ، ًالثم  ، تایفشتسملا ىلإ 
نأ ةریثك  رسأ  ىلع  نیعتي  فوسف  ؛  مساقت ةیلمع  درجم 
ةفلكت عافترال  اًرظن   ، لاملا عمجل  بیصنب  اھنم  لك  مھست 
حبصي  ، كلذل ةجیتنكو   . تایفشتسملا يف  جالعلا  يقلت 

نم ةفلكملا  ةیحصلا  تامزألا  ىنثتسُت  نأ  ًایقطنم 
ءارقفلل نوعلا  ميدقتل  يساسألا  يقالخألا  مازتلالا 

رثكأ ًایعامتجا  اًدقع  بلطتي  فوس  كلذ  نأل   ، نیجاتحملا
. كلذ مامتإل  ًالیصفت 

ساسألا يف  هرابتعاب  نیمأتلا  ىلإ  ةرظنلا  هذھ  نإ 
رمي صخشل  نوعلا  ميدقت  يعدتسي  ًایقالخأ  ًابجاو 
يف  ، نیيورقلا لعجت  يتلا  بابسألا  انل  حضوت   ، ةقئاضب

ساسأ ىلع  اًضعب  مھضعب  دعاسي   ، ةيریجینلا ىرقلا 
، كرتشم ءاعو  يف  اًعیمج  اومھاسي  نأ  نم  الدب   ، يدرف

ةقيرطلا هذھب  رطاخملا  مساقت  نأ  ةقیقح  نم  مغرلاب 
ببسلا اًضيأ  رسفت  امبرو   . ةیلعاف رثكأ  نوكیس  ىرخألا 
ًانويزفلت اھتدلاو  يدھُت  نأ  تاتبمإ » ویبإ   » ةنباب ادح  يذلا 

نكت مل  ةنبالا  نإ   . اھدلاو جالع  فیلاكت  لمحتت  نأ  نود 
ریفوت نع  ةدیحولا  ةلوؤسملا  يھ  نوكت  نأ  يف  بغرت 
ناھرلا يف  بغرت  نكت  ملو   ) اھيدلاول ةیحصلا  ةياعرلا 
مھءازإ موقت  نأ  تراتخا  كلذلو  اھئاقشأ .) ءاخس  ىلع 

. اھتقاط قوف  اھسفن  لمحُت  نأ  نود  فیطل  لمعب 

؟ ءارقفلا نم  نیمأتلا  تاكرش  نيأ 



يذلا نیمأتلا  ةيودودحمو  رطاخملل  ةیلاعلا  ةفلكلل  اًرظن 
ریغ نماضتلا  تاكبش  نم  هیلع  لوصحلا  ءرملل  نكمي 
يتلا بابسألا  نع  لءاستي  نأ  ءرملل  دب  الف   ، ةیمسرلا
وھو  ، يمسرلا نیمأتلل  مھلوصو  نیبو  ءارقفلا  نیب  لوَحت 
دجي نأ  ردني  ذإ  ؛  نیمأتلا تاكرش  هرفوت  يذلا  نیمأتلا 

. ءارقفلا طاسوأ  يف  ناك  عون  يأ  نم  ًایمسر  اًنیمأت  ءرملا 
قوفن دضو  سقطلا  دض  نیمأتلاو  يحصلا  نیمأتلاف 

ةایح يف  ةداتعم  نیمأت  تاجتنم  يھو   ، ةیشاملا
ملاعلا يف  ابيرقت  بیغت   ، ةینغلا لودلا  يف  نیحالفلا 

. يمانلا
هفرعي اًئیش  رغصلا  يھانتم  ضارقإلا  حبصأ  دقو  نآلاو 

اًفدھ تاب  دق  ءارقفلل  نیمأتلا  ریفوت  نأ  ودبي   ، عیمجلا
لثملا يوذ  نم  نيركتبملا  نيرمثتسملل  اًنكممو  اًحضاو 
تالاقم ىدحإ  يف  سبروف  ةلجم  تقلطأ  دقو   ) ایلعلا

نإ  (204) «(. رِكب ةیعیبط  قوس   » مسا كلذ  ىلع  اھب  يأرلا 
نأ يعبنيو  رطاخملا  نم  ًالئاھ  اًردق  نولمحتي  ءارقفلا 
ىتح لوقعم  ينیمأت  طسق  عفدل  نيدعتسم  اونوكي 

وأ مھتحص  وأ  مھتایح  ىلع  نیمأتلا  مھل  ىنستي 
ءارقفلا نیيالب  كانھ  نألو   . مھداصح وأ  مھتیشام 

لك يف  ًالیئض  ناك  ولو  اًحبر  نإف   ، نیمأتلا اذھ  نورظتني 
، ًالئاھ ًايرامثتسا  ًاطاشن  هنم  لعجي  فوس  نیمأت  ةقیثو 
. ملاعلا ءارقفل  اًریبك  ًانوع  مدقي  فوس   ، هتاذ تقولا  يفو 
، قوسلا هذھ  مظني  صخش  وھ  رمألا  هجاتحي  ام  لكو 
( يلودلا كنبلا  لثم   ) ةیلود تامظنم  عفد  يذلا  رمألا 

رامثتسال ستیج ) ةسسؤم  لثم   ) ىربك تاسسؤمو 
تارایخ ريوطت  عیجشتل  تارالودلا  نم  نیيالملا  تائم 

. ءارقفلا مامأ  ةحاتملا  نیمأتلا 
ةیلَجلا تابوعصلا  نم  ةعومجم  لاحلا  ةعیبطب  كانھو 
تسیل تالكشملا  هذھو   . نیمأتلا ریفوت  قوعت  يتلا 



تالكشم يھف  ؛  مھدحو ءارقفلا  ىلع  ةروصقم 
كلذو  ، ةریقفلا لودلا  يف  اًمجح  ربكأ  اھنأ  دیب   ، ةیساسأ
نیمأتلا تاكرش  میظنتل  ةديازتملا  ةبوعصلا  لظ  يف 

ىلإ اًفنآ  انرشأ  دقل   . نیمأتلا نم  نيدیفتسملا  ةبقارمو 
نأك  ) مھكولس نولدبي  دق  سانلاف  »؛  ةیقالخألا راطخألا  »
ىلع رثكأ  ًالاومأ  اوقفني  وأ  لقأ  رذحب  ةعارزلا  اوسرامي 
نل مھنأ  نوفرعي  امدنع  اًّرج ) ملھو   ، ةیحصلا ةياعرلا 
يف رظنتلو   . ةلماك كلذ  ىلع  ةبترتملا  جئاتنلا  اولمحتي 

، يحصلا نیمأتلا  ریفوت  ضرتعت  يتلا  تالكشملا  ضعب 
نإف  ، يحصلا نیمأتلا  نودبو  ىتح  هنأ  انيأر  دقل   . ًالثم
لوط ةیحصلا  تامدخلا  يرفوم  ضعبل  نوؤجلي  ءارقفلا 

؟ ًاناجم كلذ  حبصأ  لاح  يف  هنولعفیس  يذلا  ام   . تقولا
لیلاحتو ةيودأ  اوفصي  نأل  اًعفاد  ءابطألا  كلذ  حنمي  نلأ 
اًربتخم نوكلمي  اًضيأ  اوناك  نإ  امیس  الو   ، ةيرورض ریغ 

وأ دنھلاو ) ةدحتملا  تايالولا  نم  لك  يف  دوھعم  رمأ  وھو  )
ءيش لك  نأ  ودبي  ؟  ةیلدیصلا نم  تالومع  ىلع  نولصحي 
اوري نأ  نوديري  ىضرملاف  ؛  هسفن هاجتالا  يف  عفدي 
يف نوغلابي  نيذلا  ءابطألا  لیضفتل  نولیمي  كلذل   ، ةجیتن
املك رثكأ  ًالاومأ  ءابطألا  ينجي  ام  ًابلاغو   ، ةيودألا فصو 
نیمأتلا ریفوت  نأ  ودبي  اذكھو   . ةيودألا نم  اًديزم  اوفصو 

يف ىضرملل  ةیلاملا  تاضيوعتلا  ساسأ  ىلع  يحصلا 
ةلود نمضو   ، تایفشتسملاب ةیجراخلا  تادایعلا  ماظن 
يف میظنتلا  ءوس  نم  ةیحصلا  ةياعرلا  عاطق  اھیف  يناعي 
حتفي نأ  صخش  يأ  عیطتسي  ثیحو   ، لاوحألا نسحأ 
ىلوألا ةوطخلا  لثمي  نأ  نكمي   ،« ًابیبط  » هرابتعاب ةدایع 

. سالفإلا وحن 
يھو ءارقفلل  نیمأتلا  ریفوت  هجاوت  ىرخأ  ةلكشم  ةمثو 
نإف  ، يمازلإ ریغ  نیمأتلا  ناك  اذإف  « . سكاعملا ءاقتنالا  »
ام ةلكشم  نوھجاوي  دق  مھنأ  نوكردي  نيذلا  ءالؤھ 



كلذ نإ   . نیمأتلل حجرألا  ىلع  نوؤجلي  فوس   ، ًالبقتسم
نیمأتلا ةكرش  نأ  املاط  هیلع  رابغ  ال  اًرمأ  نوكي  فوس 

طسق نمض  كلذ  حاضيإ  متي  نأ  نكمي  ذإ   ، اًضيأ كلذ  فرعت 
ىلع ةرداق  ریغ  نیمأتلا  ةكرش  تناك  اذإ  امأو   . نیمأتلا
ةینآ ةجاحب  نیعوفدم  اھیلإ  نومضني  نيذلا  ءالؤھ  ديدحت 
كلذ ءازإ  هعیطتست  ام  لك  نإف   ، ةیحص ةياعرل  مھبناج  نم 
نكل  . عیمجلا ىلع  ةینیمأتلا  طاسقألا  ةمیقل  اھعفر  وھ 
ّدصي هنأ  كلذو   ، اًءوس عضولا  ديزي  فوس  رعسلا  عفر 
حجرألا ىلع  اوجاتحي  نل  مھنأ  نوفرعي  نيذلا  ءالؤھ 
ةلكشملا مقافي  يذلا  رمألا   ، مامضنالا نع  نیمأتلل 

يحص نیمأت  ىلع  لوصحلا  ربتعي  ببسلا  اذھلو   . ةیلصألا
اًرمأ ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةلوقعم  راعسأ  قفو 
هیلع لوصحلا  مھنكمي  نيذلا ال  ءالؤھ  ىلع  ةبوعصلا  غلاب 
نأ بُلَغي  ببسلا  اذھلو   . اھيدل نوملعي  يتلا  تاكرشلا  ربع 

ةلوقعملا راعسألا  تاذ  يحصلا  نیمأتلا  جمارب  نوكت 
مامضنالا صخش  لك  ىلع  نیعتي  ناك  اذإف  ةیمازلإ – 

ةیلاع تائفلا  عم  طروتت  نل  نیمأتلا  ةكرش  نإف   ، جمانربلل
. بسحف رطاخملا 

فرعي ام  يھف  كلذ  ضرتعت  يتلا  ةثلاثلا  ةلكشملا  امأ 
نأ نم  ام  ىفشتسم  عنمي  يذلا  امف  حيرصلا : شغلاب 
وأ ةیمھو  تابلاطم  ةعومجم  نیمأت  ةكرشل  مدقت 
قوفي امب  ضيرملل  اھمدقت  يتلا  ةمدخلا  نمث  ىضاقتت 
اًنیمأت بلطي  حالف  كانھ  ناك  اذإو  ؟  ریثكب اھتفلكت 

ةسوماجلا نأب  ءاعدالا  نم  هعنمي  يذلا  امف   ، هتسوماجل
،« تنانأ ودنب  و« روم » تكیشان   » انیلع َّصق  دقو  ؟  تقفن دق 
يف اًمازتلا  رثكألا  ناربتعيو  ( ICICI  ) كنبل نایمتني  امھالكو 

تامدخلا لضفأ  ريوطت  ءازإ  يدنھلا  يلاملا  عاطقلا 
عضاوتلاب ةمعفم  لظ  ةفخب  انیلع  اَّصق   ، ءارقفلل ةیلاملا 

لبق اھب  اماق  يتلا  ىلوألا  ةیثراكلا  امھتلواحم  ةصق 



. ةیشاملل اینیمأت  ءاطغ  اھلالخ  نم  احرطو   ، ةليوط تاونس 
قئاثو يلماح  نم  ىلوألا  ةعومجملا  تّعدا  نأ  دعبف 
يعدي ىتحو  هنأ  اررق   ، تقفن دق  مھتیشام  نأ  نیمأتلا 
كلاملا ىلع  نیعتي  هنإف   ، تقفن دق  هل  ةیشام  نأب  مھدحأ 
تأشن نأ  ةجیتنلا  تناكو   . ةقفانلا ةرقبلا  نذأب  يتأي  نأ 

رتب متي  ناك  ذإ  ؛  راقبألا ناذآ  يف  راجتالل  ةجئار  قوس 
ریغ وأ  ًاینیمأت  ةاطغم  تناك  ءاوس   ، قفنت ةرقب  لك  ينذأ 

. ةرقبل نیمأت  مھيدل  نيذلا  ءالؤھل  نذألا  عابت  مث   ، ةاطغم
عم نیمأتلا  ةمیقب  ةبلاطملا  مھنكمي  ةقيرطلا  كلتبو 

عامتجا ىلإ  انبھذ  فیص 2009،  يفو   . مھترقبب ظافتحالا 
سیئرلاو سسؤملا  وھو   ،« يناكیلین نادنان   » هرضح
ةيدنھلا تایجمربلا  قالمعل  قباسلا  يذیفنتلا 
ةيدنھلا ةموكحلا  لبق  نم  ِفّلُك  دق  ناكو  سیسوفنإ » »

ناكو  ، يدنھ لكل  ةديرف » ةيوھ  تابثإ  ةقاطب   » لمعب
دقو  . راركتلل ةلباق  ریغ  ةيوھ  ةلدأ  لجأ  نم  هتطخ  حرشي 
ؤبؤبل ةروصو  ةرشعلا  دیلا  عباصأ  نأب  روضحلا  نأمط 
صخش يأ  ةيوھ  تابثإل  ةیفاك  ةلدأ  اًعم  لثمت  نینیعلا 
يغصي روم » تكیشان  ناكو «   . راركتلا لبقي  ال  وحن  ىلع 

عفر ىتح  مالكلا  نع  يناكیلین »  » فقوت نإ  امو   ، مامتھاب
تسیل ةیشاملا  نأ  ئیس  وھ  مك  : » ًالئاق هتوص  روم » »

«. عباصأ تاوذ 
ىلع لھسي  يتلا  رطاخملا  عاونأ  ضعب  كانھ  لعلو 

. ىرخألا رطاخملا  ضعبب  ةنراقم  اھتیطغت  نیمأتلا  تاكرش 
ةمیق ردقي  نأ  حالفلل  يغبني   . لاثمك سقطلا  ذخأنلو 
ساسأ ىلع   ) اًمولعم اًغلبم  هل  عفدت  يتلا  نیمأتلا  ةقیثو 
لوطھ تاسایق  ضفخنت  امدنع  هعفد ) يذلا  طسقلا 

نم ىندأ  وھ  امل  ةبيرقلا  داصرألا  ةطحم  يف  رطملا 
لاوحأ ىلع  ناطلس  دحأل  سیل  هنألو   . جرحلا ىوتسملا 
يغبني ام  لوح  مییقت  رادصإل  ةیناكمإ  ةمث  سیلو  سقطلا 



دجوي ثیح  ةیحصلا  ةياعرلا  نم  سكعلا  ىلع   ) هلعف
تاجالعلا وأ  لیلاحتلا  يأ  ررقي  نأ  هیلع  نیعتي  صخش 

. شغلا وأ  يقالخألا  رطخلل  لاجم  كانھ  سیلف   ،( ةبولطم
نیمأت نأ  ودبیف   ، ةیحصلا ةياعرلاب  رمألا  قلعتي  امدنع 
ةریطخ اًضارمأ  تناك  ءاوس  ةیثراكلا - ةیحصلا  تالكشملا 
ةیحصلا ةياعرلا  ةیطغت  نم  ریثكب  لھسأ  ثداوح –  وأ 

نم كانھ  سیل  ذإ   . ةیجراخلا تادایعلا  يف  مدقت  يتلا 
نود يوامیك  جالعل  وأ  ةیحارج  ةیلمعل  عضخي  نأ  ديري 
نم ققحتلا  لھسي  هنأ  نع  ًالضف   ، كلذ يعدتسي  ببس 
اًرطخ لظي  ءاودلا  فصو  يف  ةغلابملا  نأ  حیحص   . جالعلا
هلمحتتس ام  ددحت  نأ  اھنكمي  نیمأتلا  ةكرش  نأ  الإ   ، اًمئاق

يھو ىربكلا  ةیضقلا  لظت  نكل   . ضرم لكل  ةيودأ  نم 
اھجماربب قحتلي  الأ  ديرت  ال  نیمأتلا  ةكرشف  ؛  ءاقتنالا

. بسحو ىضرملا  ىوس 
ءاقتنالا ةلكشم  نیمأتلا  تاكرش  يفالتت  ىتحو 
عمجت نم  قالطنالا  بلطتت  انھ  ةلیحلا  نإف   ، سكاعملا

ریغ رخآ  ببسل  مھعمجت  نوكي  نيذلا  صاخشألا  نم  ریبك 
وأ ىربك  ةكرش  ىدل  نیفظوم  ًالثم  اونوكي  نأك   ، ةحصلا

ةيوضع تاقاطب  يلماح  وأ  رغصلا  ةیھانتم  ضورق  ءالمع 
جمارب يف  اًعیمج  مھلمشت  نأ  لواحتو   ... ام ةمظنم  نمض 

. اھنیمأت
يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  اعد  يذلا  ببسلا  وھ  اذھو 

ذإ  ، يحصلا نیمأتلا  تاجتنم  حرط  يف  ریكفتلل  رغصلا 
مدقت نأ  اھنكمي  نیضرتقملا  نم  ریبك  عمجت  اھيدل  رفوتي 
ةیحصلا تالكشملا  نأل  اًرظنو   . ةینیمأتلا تاجتنملا  مھل 
رغصلا ةیھانتم  ضورقلا  ءالمع  عفدت  ام  ًانایحأ  ةریطخلا 
ماظتنالا اوداتعا  دق  اوناك  نإو  ىتح  دادسلا  يف  رثعتلل 

فوس مھل  يحصلا  نیمأتلا  ریفوت  ّنإف   ، كلذ لبق  ديدشلا 
ليومتلا تاسسؤمل  اًنیمأت  طیسب  ردقب  ولو  اًضيأ  حبصي 



ةلوھسلا نم  نوكیس   ، كلذ قوفو   . رغصلا يھانتم 
يفظوم نأل  اًرظن   ، ءالمعلا نم  طاسقألا  لیصحت  ناكمب 

عقاو يفو  لب  لعفلاب –  ًایعوبسأ  مھنوقتلي  ضورقلا 
. ضرقلا عم  طسقلا  جمد  مھنكمي   ، رمألا

سإ يك  سإ   » ةكرش تحرط  ماعلا 2007،  يف 
ىربك ذئدنع  تناكو   ،(SKS Microfinance « ) سنانيافوركيام
اًجمانرب  ، دنھلا يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم 

« يتكاش ماياوس   » مسا تحت  يحصلا  نیمأتلل  ًایبيرجت 
ىدل جالعلاو  ةمومألا  ةياعرل  ةینیمأت  دئاوف  مدقي  ناك 
ًایمازلإ هلعج  مت  دقو   . ثداوحلا دضو  تایفشتسملا 
ءاقتنالا يشاحتل  كلذو  اھل  مدُق  يتلا  تاعومجملل 
فوقس ديدحت  مت   ، شغلا ةیلامتحا  ةھجاوملو   . سكاعملا
ىلإ باھذلا  ىلع  ةوقب  ءالمعلا  عیجشت  ىرجو  دئاوفلل 
ظفتحت سإ » يك  سإ   » ةكرش تناك  يتلا  تایفشتسملا 

رثكأ ضرعلا  لعجلو   . ىدملا ةليوط  ةیئانث  تاقافتاب  اھعم 
تایفشتسملا كلتل  نوبھذي  نيذلا  ءالمعلا  ناك   ، ةیبذاج

مھیلع نیعتي  ذإ ال  ةيدقن :» ریغ  نیمأت  تامدخ   » مھل مدقت 
وھ هنوقلتي  يذلا  جالعلا  نأ  املاط  لباقم  يأ  اوعفدي  نأ 

« سإ يك  سإ   » ةكرش موقت  مث  نیمأتلا -  هیطغي  ضرمل 
. تایفشتسملا ىلإ  ةرشابم  عفدلاب 

سإ  » ةكرش تلواح   ، ةرم لوأل  جتنملل  اھحرط  ىدلو 
نكل  . نیضرتقملا نم  اھئالمعل  ًایمازلإ  هلعج  سإ » يك 
جتنملا لعج  ةكرشلا  تررق  كلذلو   ، هوضفر ءالمعلا 
ةجیتنلا تناكو   . ةرم لوأل  ضرقلا  ديدجت  دنع  طقف  ًایمازلإ 

تأدب مث  نمو   ، مھضورق اوددجي  الأ  اوررق  ءالمعلا  ضعب  نأ 
اوناك يتلا  ةقطنملا  يف  ءالمع  رسخت  سإ » يك  سإ  »
تدھش  ، ةلیلق رھشأ  دعبو   . نیمأتلا جمانرب  اھیف  نومدقي 

نم 60 اًعجارت  سإ » يك  سإ   » ضورقل ديدجتلا  تالدعم 
نم انلئس  امدنعو   . ةئاملا يف  يلاوح 50  ىلإ  ةئاملا  يف 



ةسفانملا تاسسؤملا  ىدحإل  يذیفنتلا  سیئرلا  بناج 
ةعیبط نع  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  يف  لمعت  يتلا 
اًمییقت يرجن  اننأب  اھانربخأو   ،« سإ يك  سإ   » عم انلمع 
ءالمعل ةمزلم  يحص  نیمأت  جمارب  حرط  نع  مجانلا  ریثأتلل 
يننإ  ، يھلإ اي  : » تلاقو تكحض   ، رغصلا ةیھانتم  ضورقلا 

اذھ سإ » يك  سإ   » تلعج امنيأ  ریثأتلا ! كلذ  فرعأ 
ءالمع نإ   . ءالمعلا نم  ديزملا  ىلع  انلصح   ، ایمازلإ جتنملا 
نكل انتسسؤمل »! نومضنيو  اھنوكرتي  سإ » يك  سإ  »

ضارتقالا ةلصاوم  يف  نوبغري  نمم  ءالمعلا  عبر  يلاوح 
دق  ، نیمأتلا جمانربب  لوبقلا  نود  سإ » يك  سإ   » نم
ةياھن لبق  ةرشابم  مھضرق  اوعفد  دقف   . ةرغث ىلع  اورثع 
تقو ناح  امدنع  ةقيرطلا  هذھبو   . يونسلا طسقلا 

مل اذھلو   ، ةیطغت مھيدل  تلاز  ام  تناك   ، ضرقلل مھديدجت 
هذھ مامأو   . ديدجلا طسقلا  دادس  مھیلع  نیعتي  نكي 
جتنملا لعج  تررقو  سإ » يك  سإ   » تعجارت  ، ةمواقملا

ىوس هیلع  لبقُي  ال  يذلا  يعوطلا  جتنملا  نكل   . ًایعوط
ءاقتنالل ةضرع  ىرخأ  ةرم  حبصي  فوس  نیلیلق  ءالمع 
ةفلكت تدھش  كلذلو   . يقالخألا رطخلاو  سكاعملا 
قحلأ امم   ، ةلئاھ ةدايز  لیمع  لكل  ةینیمأتلا  ةیطغتلا 
يھو درابمول » يس  يآ  يس  يآ   » ةكرشب رئاسخ 
ةباین نیمأتلا  حرطت  سإ » يك  سإ   » تناك يتلا  ةكرشلا 
يأ لوبق  نع  فقوتلا  سإ » يك  سإ   » نم تبلطف   ، اھنع
ىرخأ تاسسؤم  تضرعت  دقو   . ددج ءالمعل  نیمأت  تابلط 
ةھباشم جمارب  ميدقت  تلواح  امدنع  ةھباشم  تالكشمل 

. جماربلاب قاحتلالا  ةیمازلإل  ءالمعلا  ضفر  لظ  يف  كلذو 
نم دیحولا  لكشلا  وھ  رغصملا  يحصلا  نیمأتلا  نكي  مل 
نم ددع  ىعس  دقف   . تابوعصلا هضرتعت  يذلا  نیمأتلا 
يف انلیمز  دنسنوات » تربور   » مھنیب نم  ناك   ، نیثحابلا

لوصولا ةیناكمإ  ریثأت  سایقل   ، ستسوشتاسام دھعم 



نع مجنت  دق  يتلا  رارضألا  دض  طیسب  نیمأت  جمانربل 
كلذ ریبك  دح  ىلإ  هبشي  يذلا   ، جمانربلا مدقيو   . سقطلا
لقي امدنع  لاملا  نم  اًنیعم  اًغلبم   ، هالعأ هانلوانت  يذلا 
مت دقو   (205). نیعم ردق  نع  راطمألا  لوطھ  ىوتسم 
اتيالو امھ  دنھلا –  يف  نیتقطنم  يف  جتنملا  قيوست 
ناتفاج ناتقطنم  امھالكو  شيدارب –  اردنأو  تاراقوج 

، نیتقطنملا الك  يفو   . ةرركتم فافج  تاجومل  ناضرعتتو 
ليومتلا تاسسؤم  ىدحإ  لالخ  نم  جمانربلا  عیب 
ةرھشو ریبك  مارتحاب  ىظحت  يتلا  رغصلا  يھانتم 
ميدقتو حرطل  ىتش  ًالبُس  ةكرشلا  تبرج  دقو   . ةعساو
مدقتلا تالدعم  تلظ  كلذ  عم  نكل   ، نیحالفلل نیمأتلا 
ىرتشا  ، لاوحألا نسحأ  يفف  ؛  ةياغلل ةیندتم  جمانربلل 
ىتحو  ، نیمأتلا تاجتنم  ضعب  نیحالفلا  نم  ةئاملا  يف   20

الإ ثدحي  مل  تاجتنملا  ىلع  بلطلا  نم  ىوتسملا  كلذ 
رغصلا يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  وفظوم  ماق  امدنع 
نیحالفلا ءالؤھل  ةرشابم  تارايزب  ةعساولا  ةرھشلا  تاذ 

ءالؤھ ىتحف   ، كلذ نم  مغرلا  ىلع  و   . جتنملل جيورتلل 
اًردق اورتشا  امنإف  نیمأتلا  تاجتنم  ضعب  اورتشا  نيذلا 
نیمأت قئاثو  نیحالفلا  مظعم  ىرتشا  دقف  ؛  ةياغلل ًالیئض 

يف مھرئاسخ  نم  ةئاملا  يف  ىلإ 3  ىوس 2  يطغت  نل 
. رطملا لطھي  مل  لاح 

نع نوضرعُي  ءارقفلا  لعجي  يذلا  ام 
؟ نیمأتلا

ضافخنا ریسفتل  حرطُت  يتلا  تالامتحالا  ىلوأ  نإ 
تدسفأ دق  ةموكحلا  نأ  يھ  نیمأتلا  ىلع  بلطلا 

وديؤم اھقوسي  يتلا  رظنلا  ةھجو  يھ  هذھو   . قوسلا
ىلع موللا  نإف   ، قاوسألاب للخلا  قحلي  امدنع  بلطلا :

هسرامت يذلا  قوسلا  قارغإ  ىلع  ىقلُي  حجرألا 



انھ مدقت  يتلا  ةجحلاو   . ةیلودلا تاسسؤملا  وأ  ةموكحلا 
نيریخلا صاخشألا  نإف   ، ام ةثراك  لحت  امدنع  هنأ  يھ 
يلاتلابو  ، ةدعاسملا ميدقتل  مھسفنأ  ءاقلت  نم  نوبھي 

. نیمأتلل سانلا  ىدل  ةجاح  ًالعف  كانھ  سیلف 
لالخ اھنیب  امیف  سفانتت  ةيدنھلا  قطانملا  نأ  حیحص 

اھفیصوت متي  اھيأ  لوح  ةیتاعلا  ةیمسوملا  حايرلا  تاونس 
كلذ نأل  اًرظن   ،« فافجلا نم  ةررضتم  قطانم   » اھرابتعاب

. ةیموكحلا تادعاسملا  ىلع  لوصحلل  اھمامأ  بابلا  حتفي 
ةیموكحلا تاءاشنإلا  عقاوم  يف  فئاظو  اھحنم  متیف 

نأ يغبني  هنأ  الإ   . اًّرج ملھو   ، ءاذغلا اھناكس  ىلع  عزويو 
امم ًاطیسب  اًءزج  نوكي  نأ  ودعي  ال  كلذ  نأ  اًحضاو  نوكي 
الإ لخدتت  ةموكحلا ال  نأ  يلي : امل  كلذو   ، ءارقفلا هجاتحي 
، قاطنلا ةعساو  ثراوك  دھشت  يتلا  تالاحلا  يف 

امدنع وأ  ةسوماج  قوفن  دنع  كلذ  لعفت  يھف ال  يلاتلابو 
ةثاغإلا تانوعم  ىتحو  لب   . ام اًصخش  ةرایس  سھدت 

، تالاحلا مظعم  يف   ، ثراوكلا يررضتمل  مدقت  يتلا 
. ءارقفلا يديأل  اھلوصو  دنع  ریبك  دح  ىلإ  ةیفاك  ریغ  حبصت 

موھفم نوكردي  ال  ءارقفلا  نأ  وھو  رخآ  لامتحا  ةمثو 
مظعم نع  فلتخي  نیمأتلا  نأ  حیحص   . اًدیج نیمأتلا 
عفدت ءيش  وھف   ، اھب مایقلا  ءارقفلا  داتعا  يتلا  تایلمعلا 

. اًدبأ همادختسال  رطضت  الأ  لمألا  كودحي  امیف   ، هنمث
انیقتلا  ،« سإ يك  سإ   » ءالمع ىلإ  انثدحت  امدنعو 
يتلا مھطاسقأ  نأل  نیبضاغ  اوناك  نيریثك  اًصاخشأ 

مل مھنأ  مغر  مھیلإ  درُت  مل  يحصلا  نیمأتلا  يف  اھوعفد 
نم  . قباسلا ماعلا  لالخ  نیمأت  تابلاطم  يأب  اوموقي 

، لضفأ وحن  ىلع  نیمأتلا  موھفم  حرش  نكمي  هنأ  دكؤملا 
ةيرقبعب اوعاطتسا  اًسانأ  نأ  لیختت  نأ  ةبوعصلا  نم  ّهنكل 

مھف مھنكمي  ال  سإ » يك  سإ   » ماظن يف  ةرغث  فاشتكا 
جيورتلل هیعس  راطإ  يفو   . نیمأتلل يساسألا  أدبملا 



« دنسنوات  » ىرجأ  ، سقطلا رارضأ  دض  نیمأتلا  جمانربل 
نومھفي سانلا  ناك  اذإ  ام  هلالخ  نم  فشتكي  ىتح  ًابيردت 

لكل هترايز  ءانثأو   . نیمأتلا اھلالخ  نم  لمعي  يتلا  ةیفیكلا 
اًزجوم اًفصو  لاع  توصب  ولتي  تاعیبملا  بودنم  ناك   ، حالف

مث ةرارحلا ) ةجرد  دض  نیمأت   ) يضارتفالا نیمأتلا  جتنمل 
ةطیسبلا ةیضارتفالا  ةلئسألا  نم  ةعومجم  هجوي 

نیمأتلا ةقیثو  ردت  فوس  ىتم  لوح  لمتحملا  لیمعلل 
تاباجإلل مھیلع  تحرط  نيذلا  صاخشألا  لصوت  دقو   . ًالام

ام اذإ  اًحضاو  سیلو   . ةلئسألا عابرأ  ةثالث  يف  ةحیحصلا 
ققحي فوس  يداع  يسنرف  وأ  يكيرمأ  صخش  ناك 
لیبق نم  سیلف  كلذ  ىلع  ءانبو   . ریثكب لضفأ  ةجیتن 
نیمأت جتنم  لعجل  تلذب  يتلا  تالواحملا  نأ  ةأجافملا 
ةبغر ىلع  ءيش  يف  رثؤت  مل  اًحوضو  رثكأ  رطملا  لوطھ 

(206). جتنملا ءارش  يف  نیحالفلا 
ةیساسألا ةركفلا  اومھفي  نأ  نوحالفلا  عاطتسا  دقل 

ةطاسبب مھنكل   ، اھلالخ نم  لمعي  يتلا  ةیلآلاو  نیمأتلل 
ةریغص ءایشأ  نأ  الإ   . هئارشل مھبذجي  ام  هیف  اودجي  مل 
ةرايزف  ، مھتاررق يف  نوحجرأتي  مھلعجت  تناك  ًایبسن 

، قيوستلا يف  ددحم  دھج  يأ  لذب  نود   ، ةطیسب ةیلزنم 
جتنم ءارش  ىلع  نولبقي  نيذلا  صاخشألا  ةبسن  ديزت 
يفو  . ةعبرأ ددعلا  تافعاضمب  سقطلا  رارضأ  دض  نیمأتلا 
حسم ءلمل  ایئاوشع  تریتخا  يتلا  رسألا  تناك   ، نیبلفلا
رثكأ ةحصلا  لوح  ةریثك  ةلئسأ  يوتحي  يساسأ  يأر 
ةياھن يف  يحصلا  نیمأتلا  يف  كارتشالا  يف  ًاناحجر 

. يساسألا حسملا  ألمت  مل  يتلا  رسألاب  ةنراقم  رمألا 
رودت يتلا  ةلئسألا  عیمج  ىلع  مھتباجإ  نأ  نظلا  بلغأو 

دق مھھجاوت  نأ  لمتحي  يتلا  ةیحصلا  تالكشملا  لوح 
(207). مھل ثدحي  نأ  نكمي  امب  مھتركذ 

اذامل ال  ، ةیلاع رطاخم  نم  ءارقفلا  هھجاوي  ام  ءوض  يفو 



، ةینیمأتلا ةیطغتلا  ايازم  لایح  ربكأ  اًسامح  ءارقفلا  يدبي 
؟ تازفحملا كلت  ةبیغ  يف  ىتح 

ببسبو هنأ  يھ   ، انداقتعا يف   ، ةسیئرلا ةلكشملا  نإ 
يذلا نیمأتلا  طمن  نإف   ، اًقباس اھانركذ  يتلا  تالكشملا 

دض الإ  سانلا  يطغي  ال  هحرطت  نأ  قوسلل  نكمي 
نم اًریبك  اًّمك  قلخي  هرودب  اذھو   . ةیثراكلا تاھويرانیسلا 

. تالكشملا
رمألا قلعتي  امدنع  ةلكشم  اًمئاد  ةیقادصملا  لثمت 
ةرسألا مزلي  نیمأتلا  دقع  نأل  اًرظنف  ؛  نیمأتلا تاجتنمب 
البقتسم هتعفد  ام  اھل  ددسي  نأ  ىلع   ، اًمدقم عفدلاب 

يف ةرسألا  قثت  نأ  دبالف   ، نیمأتلا ةكرش  ريدقتل  اقفو 
رارضأ دض  نیمأتلا  ةلاح  يفف   . ةلماك ةقث  نیمأتلا  ةكرش 
جتنملا قيوستب  فلكملا  قيرفلا  ءاضعأ  ناك   ، سقطلا

،« سكیساب  » ةمظنم نم  صخش  ةبحصب  ًانایحأ  نوبھذي 
انایحأو  ، ةدیج ةفرعم  نوحالفلا  اھفرعي  ةمظنم  يھو 
صخش دوجو  نأ  مھل  نیبت  دقو   . مھدرفمب نوبھذي  ىرخأ 
تالدعم يف  ام  اعون  حضاو  ریثأت  هل  ناك  سكیساب »  » نم

يف ةيویح  ةلأسم  لثمت  ةقثلا  نأب  يحوي  امم   ، كارتشالا
. ددصلا اذھ 

ةلاح نوكت  امبر  ةیقادصملا  مادعنا  نإف  ظحلا  ءوسلو 
يتلا ةقيرطلاو  تاجتنملا  ةعیبطل  اًرظن  كلذو   ، ةدئاس
دقو  . شغلل ةیلامتحا  يإ  عم  نیمأتلا  تاكرش  اھب  لماعتت 

« سإ يك  سإ   » ءالمع ضعب  ةرايزب  ءاتش 2009  يف  انمق 
. يحصلا مھنیمأت  ديدجت  مدع  اوررق  دق  اوناك  نيذلا 
نأ دعب  ديدجتلا  مدع  تررق  اھنأب  تادیسلا  ىدحإ  تدافأو 
امدنع جالعلا  ةمیق  اھنع  ددست  نأ  سإ » يك  سإ   » تضفر

. ةدعملا يف  ضرم  نم  ةیكاش  ىفشتسملا  ىلإ  تبھذ 
ثداوحلا ىوس  يطغت  نكت  مل  نیمأتلا  ةقیثو  نألو 

لخدي ال   ، اًحربم ناك  امھمو   ، ةدعملا ملأ  نإف   ، ةعجافلا



دق تناك  نإ  حضاولا  ریغ  نم  ناك  هنأ  دیب   . كلذ نمض 
ىفشتسملل تبھذ  دقف  لاح  ةيأ  ىلعو  قرفلا - تمھف 

نم ةأرما  نع  اًضيأ  ةدیسلا  هذھ  تثدحتو   . جالعلا تقلتو 
تاسسؤم مظعم  لاح  وھ  امك   ) ىرخأ ضارتقا  ةعومجم 

موقت سإ » يك  سإ   » نإف  ، رغصلا يھانتم  ليومتلا 
اًرثأتم اھجوز  اھنع  تام  تاعومجم ) ىلإ  اھئالمع  میسقتب 

دق هتجوز  تناك  نأ  دعب  تعقو  ةافولا  نأ  الإ   ، ریطخ ضرمب 
دعبو  . ءابطألاو ةيودألا  ىلع  لاملا  نم  اًریبك  اًردق  تفرص 
نكل  ، نیمأتلا ةكرشل  فیلاكتلا  هذھ  ریتاوف  تمدق   ، هتافو
مل اھنأل  اًرظن  كلذ  ةمیق  اھل  عفدت  نأ  تضفر  ةكرشلا 
غلاب نع  اًریبعتو   . ىفشتسملا يف  ةدحاو  ةلیل  ضقت 
تررق  ، ةثداحلا كلت  نم  نیتدیسلا  نیتاھ  ءایتسا 
عفد نع  نفقوتي  نأ  ءاسنلا  نم  ةلماك  ةعومجم 
ةینوناق رظن  ةھجو  ىلإ  انمكتحا  ام  اذإو   . نھطاسقأ
امدنع قح  ىلع  تناك  نیمأتلا  ةكرش  نإف   ، ةضحم

يأ  ، ىرخأ ةیحان  نمو  نكل   . ریتاوفلا ةمیق  عفد  تضفر 
كلتل ثدح  امم  ةيواسأم  رثكأ  نوكي  نأ  نكمي  رخآ  ءيش 

؟ ةریخألا ةدیسلا 
هذھ نم  اًریثك  سقطلا  رارضأ  دض  نیمأتلا  هجاويو 
دقو فافجلل  لوصحملا  ضرعتي  دقف  ؛  اھسفن تالكشملا 
لوطھ لدعم  ناك  املاط  هنأ  الإ   ، اًعوج حالفلا  روضتي 

نإف  ، رطملا سایق  ةطحم  يف  ةددحم  ةبتع  قوف  رطملا 
نم لاومأ  يأ  ىلع  لصحي  نل  ةقطنملا  كلت  يف  اًدحأ 

قطانملا نم  ریثكلا  كانھف  كلذ  عمو  نكل   . نیمأتلا ةكرش 
طسوتم نوكي  امدنع  ةنس  يأ  يفف  ؛  ىرغصلا ةیخانملا 

، فافجلا ّدح  نم  لیلقب  ىلعأ  ةقطنملا  يف  رطملا  لوطھ 
ىلع مھلعجت  اًفورظ  نوھجاویس  نيریثك  نیحالف  نأ  دبالف 
نوكي نلو   . لامتحالا نیناوق  بسحب  كلذو   ، فافجلا ةفاح 
اولبقي نأ  ةبعص  اًفورظ  نودباكي  نیحالف  ىلع  ًالھس 



ةئیب يف  كلذ  ناك  اذإ  امیس  الو   ، داصرألا ةطحم  مكحب 
. ًابيرغ اھیف  داسفلا  سیل 

، ينمزلا قاستالا  مدع  ةلكشم  يھ  ةیناثلا  ةلكشملاو 
انك اذإ  ام  ررقن  امدنع   . ةحصلا لصف  يف  اھانلوانت  يتلا 
موقن نأ  انیلع  نإف   ، نیمأت جتنم  يرتشن  ال  وأ  يرتشنس 
انلوصح نكلو   ،( طسقلا عفدنو   ) نآلا كلذ  يف  ریكفتلاب 

الإ ققحتي  نل   ، كلذ مت  لاح  يف   ، ضيوعتلا ىلع 
هذھ نودیجي  ال  رشبلا  نأ  لعفلاب  انيأر  دقل   . ًالبقتسم

ةلكشملا دادزتو   . قالطإلا ىلع  ریكفتلا  نم  ةقيرطلا 
كلذف ؛  ةعجاف ةثداح  دض  نیمأتلا  نوكي  امدنع  ةبوعص 
امنإو  ، بسحو لبقتسملا  يف  متي  نل  ضيوعتلا  نأ  ينعي 
هیف ریكفتلاب  بغري  دحأ  الو  اًدج  ضیغب  لبقتسم  يف 
نأشب ریكفتلا  يف  قارغتسالا  مدع  نوكي  امبرو   . ًالعف

ام وھو   ، يعیبطو يئاقو  لعف  در  وھ  ثداوحلا  هذھ  عقوت 
ءارشل ًالیم  رثكأ  سانلا  لعج  يذلا  ببسلا  رسفي  دق 

لالخ هیف  ریكفتلل  اورطضُا  نأ  دعب  نیمأتلا  تاجتنم 
. يأر عالطتسا  يف  تدرو  ةلئسأ  ىلع  مھتباجإ 

يف  ، رغصملا نیمأتلا  حبصي  ال  امبرف   ، بابسألا هذھلو 
ودبي ذإ  ؛  ةمداقلا لیمع  رایلملا  قوس   ، هنأشو كرُت  لاح 

نورعشي ال  سانلا  مظعم  لعجت  ةيرذج  بابسأ  ةمث  نأ 
ةحورطملا اھعاونأب  نیمأتلا  تاجتنم  لایح  ریبك  حایتراب 

كش الو  ءارقفلا  ّنإف   ، ىرخأ ةیحان  نم  نكل   . قوسلا يف 
. رطاخملا نم  ةلوبقم  ریغ  تايوتسم  نولمحتي 

هلالخ نم  لخدتت  رود  ةمث  نوكي  نأ  بجي  اذكھو 
لحت نأ  ةموكحلا  ىلع  نیعتي  هنأ  اذھ  ينعي  . ال  ةموكحلا
ةصرفلا حاتت  ىتحو  هنكل   ، ةصاخلا نیمأتلا  قوس  لحم 
ةموكحلا ىلع  نیعتي  هنإف   ، ةیقیقح نیمأت  قوس  روھظل 
تاكرشلا عیطتست   . لخدتت نأ  لاوحألا  بلغأ  يف 

يف بغرت  يتلا  نیمأتلا  عاونأل  اھعیب  ةلصاوم  ةصاخلا 



، مراص فقس  راطإ  يف  ثراوكلا  نیمأت   ) ایلاح اھعیب 
يف هنكل  اًّرج .) ملھو   ، سقطلا رارضأ  دض  نیمأتلاو 
نم اًءزج  ددست  نأ  ةموكحلل  يغبني   ، نھارلا تقولا 
كلذ نأ  ىلع  لیلد  انرضحيو   . ءارقفلا نع  نیمأتلا  طاسقأ 
ىرج امدنع   ، اناغ يفف  ؛  لعفلاب هرامث  يتؤي  نأ  نكمي 
عم نیحالفلا  ىلع  سقطلا  رارضأ  دض  نیمأتلا  حرط 
عیمج ًابيرقت  هیلع  لبقأ   ، طاسقألا ةمیقل  ریبك  ضیفخت 

لظ يف  شیعلا  نألو   . مھیلع حرط  نيذلا  نیحالفلا 
ينبت ىلإ  ءارقفلاب  يدؤي  ةئیسلا  تامدصلا  نم  فوخلا 
طاسقأ ضیفخت  نإف   ، ةفلكملا رطاخملا  فیفخت  جمارب 
ةعفترم لیخادم  لكش  يف  هرامث  يتؤي  نأ  نكمي  نیمأتلا 

ىلع اولصح  نيذلا  نوحالفلا  ناك   ، اناغ يفو   . ءارقفلل
يف دامسلا  مادختسا  يف  ًاناحجر  رثكأ  صیخر  نیمأت 
اوناكو  ، نیمأتلا كلذ  اوقلتي  مل  نيذلا  ءالؤھ  نم  مھلیصاحم 
مھتيوفت ةیلامتحا  تناكو   . ًالاح نسحأ  كلذل  ةجیتنك 

نكمأ امبر  تقولا  رورم  عمو   22. ریثكب لقأ  ماعط  ةبجول 
، نیمأتلا طاسقأل  ةموكحلا  همدقت  يذلا  معدلا  فاقيإ 
نم لمعي  يتلا  ةیلآلا  ةفرعم  يف  سانلا  أدبي  امدنع  كلذو 
نإو ىتح  نكل   . ومنلا يف  قوسلا  ذخأتو  نیمأتلا  اھلالخ 
يتلا ةلئاھلا  بساكملل  اًرظن   ، معدلا اذھ  فاقيإ  رذعت 
اولمعي نأ  ءارقفلا  ىلع  نیعتي  ال  امدنع  اھقیقحت  نكمي 

ودبي معدلا  اذھ  نإف   ، مھتایحل طوحت  قيدانص  ءاردمك 
ةعفنملا زيزعت  يف  ةماعلا  لاومألا  مادختسال  اًعئار  ًالاجم 
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٧
دنھلا نایصخو  لوباك  لاجر 

هصقني ال   ) دیقعتلا هفنتكي  داصتقا  ءارقفلا ...  ضارقإ 
( دیقعتلا

نوفقي مھو  تاوارضخلاو  ةھكافلا  ةعاب  ةيؤر  عیشت 
ندملا عراوش  يصاون  ىلع  بنج  ىلإ  ًابنج  ةریبك  دادعأب 
ةعابلا ءالؤھ  نم  لك  كلتميو   . ةیمانلا لودلا  مظعم  يف 

نم ةءالم  درجم  وأ  ةریغص  ةبرع  ءاسن ) نونوكي  ام  ةداع  )
مطامطلا ضرعُت  ثیح  فیصرلا  قوف  شرفُت  شامقلا 
يرتشتو  . هنعبي نھنأ  فداصت  ءيش  يأ  وأ  لصبلاو 

ةداعو  ، ةلمجلا عئاب  نم  حابصلا  يف  نھتعاضب  تاعئابلا 
هل نددسيو   ، راھنلا لالخ  اھنِعَبي  مث   ، ًالجآ عفدلا  نوكي  ام 
يف اھنمدختسي  يتلا  ةبرعلا  نوكت  ام  ًانایحأو   . ًالیل نمثلا 
اذھل ةرجأتسم  ىرخألا  يھ  اھضرعو  تاوارضخلا  لمح 

. مویلا
تاكرشلا نم  ریثك  اھب  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  يھ  هذھو 
لامسأرل ضرق  ىلع  نولصحي  ذإ  ؛  اًضيأ ةینغلا  لودلا  يف 

دادسب نوموقي  مث   ، اھئارشو عئاضبلا  جاتنإل  لماع 
ام رادقم  وھ  رظنلا  تفلي  ام  نإ   . تاداريإلا نم  ضورقلا 

يانیشت ةنيدم  يفو   . ءاینغألاب ةنراقم   ، ءارقفلا هددسي 
ةلمجلا رجاتل  ةيداعلا  ةھكافلا  ةعئاب  عفدت  امدنع   ، ةيدنھلا

( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  ًاّیكيرمأ  اًرالود   51  ) ةیبور  1000
هیطعت اھنإف   ، احابص اھترتشا  يتلا  تاوارضخلل  نمثك  ًالیل 

يف اھتمیق 4.69  ةدئاف  كانھ  نإ   . طسوتملا يف  ةیبور   1.046.9
، اذھ هینعي  يذلا  ام  ةفرعملو   1. موي لك  نع  عفدُت  ةئاملا 



ةیبور ةئام  تضرتقا  اذإ  ةیلاتلا : ةیباسحلا  ةیلمعلا  بِّرج 
مویلا ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   5.10)
ددست نأ  كیلع  نیعتي  فوسف   ، دغلا ىتح  كعم  اھتیقبأو 
ةعاس نيرشعو  عبرأل  غلبملا  اذھ  تیقبأ  اذإف   . ةیبور  104.69
عفد كیلع  نیعتي  فوسف   ، يلاتلا مویلا  اھتددرو  ىرخأ 
ةیبور اًنيدم بـ 400  حبصت  فوس   ، اًموي نیثالث  دعبو   . ةیبور  109.6

نيدلا 1842459409 غلبم  حبصي  فوس  ةنس  دعبو   ، ًابيرقت
ةوقلا لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود  نویلم   93.5  ) ةیبور

اذإ  ، تارالود هتمیق 5  ضرقل  لداعملا  نإف  نذإ  ةیئارشلا .)
لصت اًنيَد  ِفّلخي  فوس   ، ماع ىدم  ىلع  هدادس  متي  مل 

. رالود نویلم  ىلإ 100  ًابيرقت  هتمیق 
ضورقلا دئاوفل  عافترالا  ةديدش  راعسألا  هذھ  تناك  دقل 

رغصلا يھانتم  ليومتلا  يسسؤم  اعد  يذلا  عفادلا  يھ 
اجامداب  » ةدیسلا انتربخأ   ، ًالثمف  . كرحتلل ( microfinance)

يھو  ،« انادنابس  » ةسسؤم يذیفنتلا لـ سیئرلا   ،« يدير
يف رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  تايربك  ىدحإ 
راوح دعب  انادنابس »  » ءاشنإ ةركف  تمھلتسا  اھنأ   ، دنھلا
ةنيدم يف  ةمامقلا  عمج  يف  لمعت  ةدیس  عم  هتأدب 

ول هنأ  ْتكردأ  دقو   . شيدارب اردنأ  ةيالو  يف  روتنوج » »
ةبرع ءارشل  غلبمب  يتأت  نأ  ةمامقلا  ةعماج  تعاطتسا 
تارشع  » ءارش نم  اھّنكمُي  عضو  يف  حبصت  دقف   ، ةدحاو

دوقن نم  هرفوتس  امم  عیباسأ  ةعضب  لالخ  تابرعلا »
يمویلا راجيإلا  ةمیق  عفدت  نأ  اھیلع  نیعتي  ال  امدنع 

نم يفكي  ام  اھيدل  نكي  مل  ةمامقلا  ةعماج  نكل   . ةبرعلل
اذامل  ، اھسفن عم  اجامداب »  » تلءاستو  . ةبرع ءارشل  لاملا 
ىتح لاملا  ةدیسلا  هذھ  ضارقإ  يف  دحأ  بغري  ال 
تراشأ دقف  اجامداب »  » بسحبو ؟  ةدحاو ةبرع  يرتشت 

. اھلثم اًصخش  ضرقي  نل  كنبلا  نأ  ىلإ  ةمامقلا  ةعماج 
لاومأ ضرقُم  نم  ضرق  ىلع  لوصحلا  اھعسوب  ناك 



ةغلاب نوكتس  ةدئافلا  راعسأ  نكل   ،( ٍبارُم  ) يدیلقت
. ضارتقالا ءانع  قحتسي  ال  رمألا  لعجت  ةجردل  عافترالا 
دقو  . اًضرق اھحنمت  نأ  اجامداب »  » تررق  ، ةياھنلا يفو 

. اھلاوحأ ترھدزاو  ًالماك  ضرقلا  ةمامقلا  ةعماج  تددس 
ىلع ریباوط  نوفطصي  سانلا  حبصأ   ، ةرشابم كلذ  دعبو 
كرتت نأ  تررقو   ، ضورقلل ًابلط  اجامداب »  » باب ةبتع 
ةرشع ثالث  دعبو  انادنابس .»  » ةكرش ءىشنتو  اھتفیظو 
نویلم  4.2 انادنابس »  » ىدل ناك  ویلوي 2010،  يف   ، ةنس
اھضورق ةظفحم  تغلبو   ، ضورق ىلع  اولصح  لیمع 

. ةیبور رایلم  ةمئاقلا 42 
« اجامداب  » ةدیسلا انل  اھيورت  يتلا  ةصقلا  فلتخت  ال 
بألا ربتعي  يذلا   ، سنوي دمحم  اھصَقي  يتلا  كلت  نع  اًریثك 

؛ ةيرصعلا هتروص  يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلل  يحورلا 
اذھ يفو   . ءارقفلا نم  بارتقالا  يف  بغرت  ال  كونبلاف 

نوعشجلا راجتلاو  لاومألا  وضرقم  زفقي  يكنبلا  غارفلا 
ليومتلا نإ   . عافترالا ةظھاب  دئاوف  راعسأ  نوضاقتي  نيذلا 
ةطیسب ةركف  وھ  امنإ   ، قایسلا اذھ  يف   ، رغصلا يھانتم 

نم لاملا  عمج  هتياغ  نم  سیل  صخشل  نكمي  ذإ   . ةعئارو
ةدئافلا ءارقفلا  نم  ىضاقتيو   ، قوسلا لخدي  نأ  ءارقفلا 

امبرو  ، ةیلاملا ةیحانلا  نم  رارمتسالا  هل  لفكت  يتلا 
. كلذ نم  رثكأ  سیل  نكل   ، ًالوبقم اًحبر  ققحي  نأ  هنكمأ 
يف فیفط  ضافخنال  نكمي   ، ةمكارملا لوعفم  لالخ  نمو 
رظناو  . ءالمعلا ةایح  يف  ًالوحت  ثدحي  نأ  ةدئافلا  رعس 
لوصحلا نوعیطتسي  مھنأ  لیخت  ؛  ةھكافلا ةعابل  ًالثم 
بسحب يكيرمأ  رالود   51  ) ةیبور فلأ  هتمیق  ضرق  ىلع 
ةظھاب ةدئافب  ناك  ولو  ىتح   ،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت 
مھعسوب نوكیس   . ًايرھش ةئاملا  يف  نكتلو 10   ، ایبسن

. لجألاب اھئارش  نم  ًالدب   ، اًدقن تاوارضخلا  ءارش  نآلا 
ةیبور فالآ  ةعبرأ  مھنم  لك  رفوي  فوس   ، دحاو رھش  يفو 



تناك ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   203)
ديزيو يفكي  ام  يأ   ، ةلمجلا رجاتل  دئاوف  لكش  يف  عفدُت 

. رغصلا يھانتم  ليومتلا  ةلاكول  ضرقلا  ةمیق  دادسل 
بلاخم نم  اوجنيو  مھلامعأ  اوّمنُي  نأ  مھنكمي  اذكھو 

. لقألا ىلع  ًايرظن  ولو   ، روھش نوضغ  يف  رقفلا 
نإ  . تالؤاست ریثت  ةطیسبلا  ةيرظنلا  هذھ  ىتح  نكل 
، يانیشت يف  ةلمجلاب  ةھكافلا  ةعاب  نم  اًریثك  كانھ 

ضفخُي نأ  دئار  لام  ضرقم  وأ  مھدحأ  ررقي  مل  اذاملف 
لثم نإ  ؟  ءاسنلا نم  اھضاقتي  يتلا  ةدئافلا  رعس  نم  ًالیلق 

قوسلا ىلع  ذوحتسي  نأ  هعسوب  ناك  صخشلا  كلذ 
. هسفن تقولا  يف  ًالوقعم  حبر  شماھ  ققحيو   ، ةلماك

رھظي ىتح  راظتنالا  ةھكافلا  ةعاب  ىلع  نیعتي  ناك  اذاملو 
»؟ يدير اجامداب   » وأ سنوي  دمحم  لثم  صاخشأ 

رغصلا يھانتم  ليومتلا  يديؤم  نإف   ، ىنعملا اذھب 
هنولعفي ام  نأ  دب  الف  يغبني : امم  رثكأ  اًعضاوت  نورھظُي 

ناك لاجم  يف  ةسفانملا  رصنع  لاخدإ  درجم  قوفي 
نونوكي امبر   ، ىرخأ ةیحان  نمو  مھنكل   . راكتحالا هدوسي 
ةریغصلا ضورقلا  ةردقب  يغبني  امم  رثكأ  نیلئافتم  اًضيأ 

لك نم  مغرلابو   . رقفلا نثارب  نم  سانلا  لاشتنا  ىلع 
ىلإ نولوحتي  نيذلا  ةھكافلا  ةعاب  لوح  ةيدرفلا  تاياكحلا 
اھدجي نأ  ءرملل  نكمي  تاياكح  يھو  ةھكافلل  رابك  راجت 

تاسسؤمب ةصاخلا  تنرتنإلا  عقاوم  نم  ديدعلا  ىلع 
ةعاب نم  ریثكلا  كانھ  لاز  امف   ، رغصلا يھانتم  ليومتلا 
ریثك كانھو   . يانیشت يف  ءارقف  نولازي  ال  نمم  ةھكافلا 

يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  نم  نوضرتقي  ال  مھنم 
تاسسؤملا هذھ  نم  ریثكلا  دوجو  نم  مغرلاب   ، رغصلا

تاقاطب نوضفري  مھنأ  وھ  ببسلا  لھف   . مھتنيدم يف 
مل رغصلا  يھانتم  ليومتلا  نأ  وأ   ، رقفلا نم  مھجورخ 

؟ هنع انل  ىكحُت  يتلا  ةزجعملا  ىوتسم  ىلإ  لصي 



ءارقفلا ضارقإ 
ىلع لصحت  يتلا  ةریقفلا  رسألا  يھ  ةياغلل  ةلیلق 

وأ يراجت  كنب  لثم  ةیمسر  ضارقإ  تاسسؤم  نم  ضورق 
روبيادوأ يف  اھانيرجأ  ةسارد  فشكتو   . ةینواعت ةیعمج 

ىلع اولصح  ًابيرقت  ءارقفلا  يثلث  نأ   ، دنھلا فير  يف 
ىلع اولصح  ةئاملا  يف  كانھ 23  ناك   ، ءالؤھ نمو   . ضرق

و18  ، ىبرق ةلص  هب  مھعمجت  صخش  نم  ضورقلا  هذھ 
ةئاملا يف  لصح 37  امیف   ، لاومأ ضرقم  نم  ةئاملا  يف 
ةئاملا يف  ىوس 6.4  لصحي  ملو   ، رجتم بحاص  نم  اھیلع 
يندت يف  ببسلا  دوعي  الو   . يمسر ردصم  نم  اھیلع 

، كونبلا ىلإ  لوصولا  رذعت  ىلإ  ةیكنبلا  ضورقلا  ةصح 
يھو دابأ  ردیح  يف  دجو  دق  اًھباشم  ًاطمن  نأل  كلذو 
ىلع شیعت  يتلا  رسألا  ضرتقت  ثیح   ، ةيرضح ةقطنم 
لاومأ يضرقم  نم  ساسألاب  مویلا  يف  نيرالود  نم  لقأ 

وأ ةئاملا ) يف   24  ) ناریج وأ  ءاقدصأ  وأ  ةئاملا ) يف   52)
ةیكنبلا ضورقلا  زواجتت  ملو  ةئاملا .) يف   13  ) ةلئاعلا دارفأ 
ةدعاق يفو   . ةئاملا يف  ةبسن 5  اھیلع  اولصح  يتلا 
لقأ نأ  دجو   ، ةلود ةرشع  ينامثلا  مضت  يتلا  تانایبلا 
ضرق ىلع  اولصح  دق  ىرقلا  ءارقف  نم  ةئاملا  يف  نم 5 
ءارقف نم  ةئاملا  يف  نم 10  لقأ  كلذ  لعف  امیف   ، يكنب

. ندملا
نوكي نأل  ةیمسرلا  ریغ  رداصملا  نم  ضارتقالا  لیمي 
نوشیعي نيذلا  ءالؤھ  نإف   ، روبيادوأ ةسارد  يفو   . اًفلكم
طسوتملا يف  نوعفدي  مویلا  يف  اًتنس  نم 99  لقأ  ىلع 

هردق 57 ًايونس  ًالدعم  يواسي  ام  وھو   ) ًايرھش ةئاملا  يف   3.84
ریغ رداصم  نم  هیلع  نولصحي  يذلا  ضارقإلل  ةئاملا ) يف 

تايالولا يف  نامتئالا  تاقاطب  نويد  ىتحو   . ةیمسر
اھنإف ال  ، اھتفلك يف  ديدشلا  عافترالاب  ةفورعملا   ، ةدحتملا



ریغ رداصملا  نم  ضارتقالا  عم  ةنراقملا  دنع  دمصت 
نامتئالا ةقاطب  يف  ةدئافلا  رعس  غلبي  ذإ   . ةیمسرلا

امأ  . ًايونس ةئاملا  يف  يلاوح 20  اكيرمأ  كنبل  ةيداعلا 
يف نيرالود  نیبو  اًتنس  نیب 99  ام  نوقفني  نيذلا  ءالؤھ 

3.13 لیلقب : كلذ  نم  لقأ  نوعفدیف  صخش  لكل  مویلا 
راعسأ يف  قرفلا  اذھل  ناببس  كانھو   . ًايرھش ةئاملا  يف 
ةفیفط ةبسنب  اًرقف  لقألا  صاخشألا  نإ   ، ًالوأ  . ةدئافلا
امیف ةیمسرلا  ریغ  ضارتقالا  رداصم  ىلع  مھدامتعا  لقي 
ةنراقم ةیمسرلا  رداصملا  ىلع  مھدامتعا  ديزي 
رداصملا نأ  نع  ًالضف   ، رقفلا يعقدم  صاخشألاب 

راعسأ نوكت  نأ  حجرُي   ، ًایناث نكل   . صخرأ نوكت  ةیمسرلا 
ىلعأ ةیمسرلا  ریغ  رداصملا  اھاضاقتت  يتلا  ةدئافلا 

. اًرقف لقأ  مھ  نمل  ةبسنلاب  اھنم  ءارقفلل  ةبسنلاب 
ضارتقالا ناك  لاح  يف  ةدئافلا  رعس  طسوتم  ضفخنيو 

ًايرھش ةئاملا  يف  ةبسنب 0.4  يمسر  ریغ  ردصم  نم 
اھلكمي يتلا  ضرألا  نم  يفاضإ  راتكھ  لكل  ةبسنلاب 

. ضرقلا ىلع  لوصحلل  مدقتي  يذلا  صخشلا 
ةلود نمو  رخآل  عاطق  نم  ةدئافلا  راعسأ  نيابتتو 
نإ اھتاذ : يھ  اًمئاد  ةیئاھنلا  ةلصحملا  نكل   ، ىرخأل

ىلإ 200 نیب 40  ام  حوارتت  يتلا  ةيونسلا  ةدئافلا  راعسأ 
تالدعملا لثمت  كلذ ) نم  ىلعأ  ىتح  وأ   ) ةئاملا يف 

. ءاینغألا عفدي  امم  رثكأ  نوعفدي  ءارقفلا  نإو   ، ةیعیبطلا
كانھ نأ  ةقیقح  ىلع  ةبترتملا  جئاتنلا  نإف  اذكھو 
ربتعت هذھ  ةدئافلا  راعسأب  نوضرتقي  نيریثك  اًصاخشأ 

صاخشألا نم  نیيالملا  كانھف   . ةياغلل ةقعاص  جئاتن 
رخدملا ىنمتي  ةدئاف  رعسب  ضارتقالا  يف  نوبغري  نيذلا 
اذاملو  . هب هلاومأ  ضرقي  نأ  عاطتسا  ول  يداعلا  يكيرمألا 

؟ لاملا سایكأب  مھیلإ  نورمثتسملا  عرھُي  ال 
. ددصلا اذھ  يف  تالواحملا  مادعنا  ىلإ  كلذ  دوعي  الو 



تانینامث رخاوأ  ىتحو  مرصنملا  نرقلا  تانیتس  ذنمف 
جمارب ةیمانلا  لودلا  نم  ریثك  تقلطأ   ، هسفن نرقلا 
ةدئاف راعسأب  ةداعو   ، ةیموكح ةياعرب  ىظحت  ضارقإ 
ةيادبو دنھلا  يف   ، ًالثمف  . ىرقلا ءارقف  فدھتستو   ، ةمعدم
ةعبرأ حتفي  نأ  كنب  لك  ىلع  نیعتي  ناك  ماعلا 1977،  نم 

يف كونب  اھب  دجوي  ال  ةیفير  قطانم  يف  ةیفاضإ  عرفأ 
، كلذ قوفو   . ندملا نم  ةنيدم  يف  هحتفي  عرف  لك  لباقم 
نأ اھیلع  نأب  دیفت  كونبلل  ردصت  يتلا  تاھیجوتلا  تناك 
يذ عاطقلا   » ىلإ اھظفاحم  نم  ةئاملا  يف  ضرقت 40 

تاینواعتلاو ةعارزلاو  ةریغصلا  تاكرشلا  لثم  ةيولوألا :»
ينیھور و« سجرب » نیبور   » نم لك  حضوأ  دقو   . هباش امو 

هذھل ةجیتن  كونبلا  عرفأ  نم  ديزملا  تحتُف  امنيأ  هنأ  دناب »
وحن ىلع  صقانتت  رقفلا  تالدعم  تناك   ، ةسایسلا

2. عرسأ
تؤت مل  ةیمازلإلا  ضارقإلا  جمارب  نأ  يھ  ةلكشملا  نكل 
تغلب دقف   . ضارقإ جماربك  دوشنملا  وحنلا  ىلع  اھرامث 

تايوتسم نیضرتقملا  نیب  دادسلا  يف  رثعتلا  تالدعم 
(. مرصنملا نرقلا  تانینامث  لالخ  ةئاملا  يف   40  ) ةریبك

تايولوأ بلغألا  ىلع  اھعفدت  ضارقإلا  ةیلمع  تناكو 
ریثك تناك   ) ةيداصتقالا ةجاحلا  اھعفدت  امم  رثكأ  ةیسایس 
يف تاباختنالا  لیبق  نیحالفلل  حنمت  ضورقلا  نم 

3 (. ةمدتحم اھیف  ةسفانملا  نوكت  نأ  عقوتُي  يتلا  قطانملا 
بلغألا ىلع  فاطملا  ةياھن  يف  لصت  لاومألا  تناكو 

« دناب و« سجرب »  » ةسارد ىتحو   . ةیلحملا ةبخنلا  يديأل 
لیخادم ةدايز  نأ  ىلإ  تصلخ  اًمومع  كلذل  ةمعادلا 

ةیبور نم  رثكأ  فلكي  امنإ  ةدحاو  ةیبور  رادقمب  ءارقفلا 
تراشأ  ، كلذ قوفو   . كونبلا عرفأ  حتف  دنع  ةدحاو 

كونب عرفأ  اھب  حتُف  يتلا  قطانملا  نأ  ةقحال  تاسارد 
يفو  4. اًرقف دشأ  ليوطلا  ىدملا  ىلع  حبصت  امبر  رثكأ 



يف يداصتقالا  حالصإلا  ةجوم  مضخ  يفو  ماعلا 1992، 
صاخلا بلطملا  طاقسإ  مت   ، قوسلا داصتقا  وحن  دنھلا 

هجوت ةمث  حبصأو   ، ةیفيرلا قطانملا  يف  ةیكنب  عرفأ  حتفب 
ضارقإلا جماربل  يموكحلا  معدلا  صیلقت  وحن  هباشم 

. ةیمانلا لودلا  مظعم  يف  ةماعلا 
نأ ىلإ  ةیعامتجالا  كونبلا  ةبرجت  لشف  ىزعُي  امبرو 

ضارقإلا ةیلمع  يف  لخدتت  نأ  اھل  يغبني  ال  ةموكحلا 
ءارغإلا ةمواقم  نوعیطتسي  ال  نویسایسلاف   . مَّعدملا
سیلو  ، تابھو اياطعك  ضورقلل  مھمادختسا  هلثمي  يذلا 

. هددسي نأ  ءرملا  ىلع  سیل  ضرق  نم  لضفأ  ةبھ  كانھ 
ضارقإ يف  ةصاخلا  كونبلا  ولوؤسم  بغري  اذامل ال  نكلو 
يلاوح عفدل  نيدعتسم  اوناك  اذإف  ؟  راغصلا لامعألا  داور 

ام فاعضأ  يواسي  ةدئاف  رعس  وھو   ، ًايرھش ةئاملا  يف   4
نأ قطنملا  نم  سیلأ   ، يداعلا هضرق  نم  كنبلا  هققحي 

ةكبشلا عقاوم  ضعب  تناك  اذإو  ؟  مھضارقإ اولواحي 
حیتت تحبصأ  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةیتوبكنعلا 
اوضرقُي نأ  ةینغلا  لودلا  يف  نآلا  نیلمتحملا  نیضرقملل 

مھنأ كلذ  ينعي  لھف   ، ةریقفلا لودلا  يف  لامعألا  داور 
؟ عیمجلا تاف  اًئیش  اًریخأ  اوكردأ 

وضرقم عیطتسي  ءيش  ةمث  نوكي  امبر   ، كلذ نع  ًالدب  وأ 
يأف  . كونبلا هعیطتست  الو  هلعف  نییمسرلا  ریغ  لاومألا 
نم ىنغ  رثكألا  ضارقإ  نوكي  اذاملو  ؟  نذإ كلذ  ءيش 

؟ صخرأ سانلا 

دیقعتلا هفنتكي  داصتقا  ءارقفلا ...  ضارقإ 
ببسلل مدقُت  يتلا  اھیلع  فراعتملا  تاریسفتلا  دحأو 

مھنأ وھ  ةیلاع  ةدئاف  راعسأب  لوبقلل  ضعبلا  رطضي  يذلا 
ةلأسم هذھو   . دادسلا نع  نوفلختي  فوس  حجرألا  ىلع 

نأ لاومألا  ضرقمل  دبال  ناك  اذإف  ؛  ةطیسب ةیباسح 



ةیبور ةئام  لك  لباقم  طسوتملا  يف  ةیبور  درتسي 110 
لمعلا يف  هتيرارمتسا  نمضي  ىتح  كلذو  اھضرقي 

نأ هنكمي  هنإف   ،( هلاومأ ةفلكت  يھ  كلت  نأل   ، ًالثمف )
رثعتي مل  لاح  يف  ةئاملا  يف  اھردق 10  ةدئاف  ىضاقتي 
فصن فلخت  اذإ  نكل   . دادسلا يف  نیضرتقملا  نم  دحأ 
درتسي نأ  هیلع  نیعتیس  ذئدنعف   ، دادسلا نع  نیضرتقملا 
اذھلو لعفلاب ، ددسي  يذلا  مھفصن  نم  لقألا  ىلع  ةیبور   220
يف رادقمب 120  يلامجإ  ةدئاف  رعس  ىضاقتي  هنإف 
دادس نع  نیضرتقملا  فلخت  تالدعم  نأ  الإ   . ةئاملا
متي يتلا  كلت  نم  ضیقنلا  ىلع   ، ةیمسرلا ریغ  ضورقلا 
ةياعرب ىظحت  يتلا  ضارقإلا  كونب  ربع  اھیلع  لوصحلا 
ضعب دادس  متي  دقف   . عافترالا ةغلاب  تسیل   ، ةموكحلا
ًایئاھن اھدادس  مدع  نكل   ، ریخأتلا ضعب  عم  ضورقلا  كلت 
ةسارد تفشك  دقو   . رمألا عقاو  يف  ثودحلا  ردان  رمأ  وھ 

يف ةیفيرلا  قطانملا  يف  لاومألا  يضرقم  تلمش 
نیب دادسلا  نع  فلختلا  طسوتم  نأ  ناتسكاب 
نأ نم  مغرلاب   ، ةئاملا يف  زواجتي 2  ال  نیضرتقملا 
غلبي ناك  نوضرقملا  هاضاقتي  يذلا  ةدئافلا  رعس  طسوتم 

5. ةئاملا يف   78
نع فلختلل  ةیندتملا  تالدعملا  نأ  يھ  ةلكشملاو 

بلطتت امنإو  ؛  لاح يأب  اھتاذ  ءاقلت  نم  ثدحت  ال  دادسلا 
ضارقإلا دوقع  ذیفنتف   . ضرقملا بناج  نم  اًداج  اًدھج 

ددبي نأ  ضرتقملل  حمُس  اذإف   . اًدبأ ةلھسلا  ةمھملاب  سیل 
ملو رثاع  ظحل  ام  وحن  ىلع  ضرعت  وأ   ، ضرقلا تاداريإ 

هدرتسي ام  كانھ  نوكي  نلف   ، ةیفاك ةلویس  هيدل  دعت 
لیلقلا الإ  كانھ  نوكي  نل   ، ةطقنلا كلت  يفو   . ضرقملا

، انھ نمو   . هضرق درتسي  ىتح  هلعف  ضرقملل  نكمي  يذلا 
هنأب ال رھاظتيو  رمألل  لاتحي  نأب  ضرتقملا  يرغي  اذھ  نإف 

عضولا ديزي  ام  وھو   ، لاملا هيدل  ناك  نإو  ىتح  ًالام  كلمي 



، عدار الب  رمي  نأ  كلذل  حمُس  اذإو   . ضرقملا مامأ  اًءوس 
حجن نإو  ىتح   ، اًدبأ هضرق  درتسي  نل  ضرقملا  نإف 

. عقاولا يف  ضرتقملا  عورشم 
لوح مھسفنأ  نوضرقملا  اھب  يمحي  يتلا  ةقيرطلا  نإ 

مھتبلاطم يھ  دادسلا  نع  دمعتملا  فلختلا  نم  ملاعلا 
ماھسإب انایحأ  ىمسي  ام  وأ   ، يفاضإ نامضك   ، نوبرعب

يتأي يذلا  عورشملا  لام  سأر  نم  ءزج  يھو   ، يزيزعت
دادس نع  ضرتقملا  فلخت  اذإو   . لامعألا دئار  بیج  نم 
زاجتحاب كلذ  ىلع  هبقاعي  نأ  ضرقملل  نكمیف   ، ضرقلا

هب رطاخي  يذلا  غلبملا  داز  املكو   . نامضلا غلبم 
لاومألا ىلع  ءالیتسالاب  هيرغي  ام  َّلق   ، ضرتقملا

هب دھعتي  ام  داز  املك  هنأ  ينعي  اذھ  نكل   . ةضَرتقملا
هحنمي نأ  عیطتسي  يذلا  ضرقلا  ةمیق  تداز   ، ضرتقملا
ةفولأملا ةدعاقلا  كلت  انيدل  حبصت  اذكھو   . ضرقملا هايإ 

نھرلا ضورق  تناك  يتلا  راھدزالا  مايأ  لبق  لقألا  ىلع  )
مجح طبتري  ثیح  تانامض ) الب  اھلالخ  حنمُت  يراقعلا 

. لعفلاب ضرتقملا  هب  ظفتحي  يذلا  لاملا  رادقمب  ضرقلا 
«. ءاینغألا الإ  ضرقُت  ال  : » نویسنرفلا لوقي  امكو 

نوضرتقي فوس  اًرقف  دشألا  نیضرتقملا  نأ  ينعي  اذھو 
يتلا بابسألا  حضوي  ، ال  هتاذ دح  يف  كلذ  نكل  لقأ  غلابم 
لعجت وأ  ةیلاع  ةدئاف  راعسأ  نوعفدي  ءارقفلا  لعجت 

. انھ رھظي  رخآ  اًئیش  ةمث  نأ  الإ   . مھضارقإ ضفرت  كونبلا 
نیعتي هنإف   ، هضورق لیصحت  نم  ضرقملا  نكمتي  ىتحف 

هذھ نمو   ، ضرتقملا لوح  ةریثك  ءایشأب  َّملُي  نأ  هیلع 
ررقي نأ  لبق  اھنیبتي  نأ  ضرقملا  ديري  تامولعم  ءایشألا 

. ةقثلاب اًريدج  ضرتقملا  ناك  اذإ  ام  لیبق  نم  ضارقإلا 
ضرتقملا هیف  دجوُي  ناكملا  لثم   ، ىرخأ ءایشأ  كانھو 

ضرقلا لیصحت  ىلع  هدعاست  نأ  اھنكمي   ، هلمع ةعیبطو 
يف اًضيأ  ضرقملا  بغري  امبرو   . ةلكشم تأرط  لاح  يف 



نیح نم  هترايزب  موقیف   ، ضرتقملا ىلع  هُنیع  نوكت  نأ 
امبسح مدختسُي  لاملا  نأ  ىلإ  هبلق  نئمطي  ىتح  رخآل 

ةدوشنملا ةھجولا  بوص  عورشملا  عفديو  ضرقملا  دھعت 
، اًتقو بلطتت  دوھجلا  هذھ  لك  نأ  كش  ال   . رمألا مزل  اذإ 
ىتح ةدئافلا  رعس  عفر  بجي  كلذلو   . لاملا لثم  تقولاو 

. اھتفلك يطغي 
مءالتت ال  تافورصملا  هذھ  نم  اًریثك  نإف   ، كلذ قوفو 

عمج بنجتل  لیبس  نم  كانھ  سیلف   . ضرقلا مجحو 
نإو ىتح   ، ضرتقملا لوح  ةیساسألا  تامولعملا  ضعب 
مجح لق  املكف   ، كلذل ةجیتنكو   . اًدج اًریغص  ضرقلا  ناك 
اًءزج اھرابتعاب  قیقدتلاو  ةبقارملا  فیلاكت  تداز   ، ضرقلا
اھیطغت نأ  بجي  فیلاكتلا  هذھ  نألو   ، ضرقلا مجح  نم 

. ةدئافلا راعسأ  عفترت  فوسف   ، ةلَّصحملا دئاوفلا 
هیمسي ام  ئشني  كلذ  نإف   ، ةلب نیطلا  ةدايزلو 

رعس عفتري  امدنعف  فعاضملا .» رثألا   » نويداصتقالا
يتلا بابسألا  نم  ديزم  ضرتقملا  ىدل  حبصي   ، ةدئافلا
رمألا وھو   . ضرقلا دادس  هبنجت  ةقيرط  نع  ثحبلل  هعفدت 

مھتعباتمو نیضرتقملا  ىلع  ةباقر  ضرف  بجوتسي  يذلا 
عفدي اذھو   . ضارقإلا فیلاكت  نم  ديزي  امم   ، ربكأ ةقدب 
اًقیقدت بلطتيو   ، رثكأو رثكأ  ىلعأل  ةدئافلا  رعسب  هرودب 
ءاقلت نم  رثاكتت  ةدعاصلا  طوغضلا  نإ   . كیلاود اذكھو  ربكأ 
وحن ىلع  ةدشب  عفترت  ةدئافلا  راعسأ  لعجت   ، اھسفن
امبرف  ، يلمعلا عقاولا  يف  ًابلاغ  ثدحي  امكو  وأ   . ئجافم
هضارقإ نم  هیلع  دوعتس  ةدئاف  ال  هنأ  ضرقملا  ررقي 
قحتست نلو  مجحلا  ةریغص  نوكتس  مھضورقف  ؛  ءارقفلا

. اھحنم ءانع 
ام ىلع  ةریثك  رومأ  ریست  فوسف   ، كلذ مھفن  امدنعو 

ءارقفلل ضارقإلا  مامأ  يساسألا  قئاعلا  نأل  اًرظنو   . ماري
نم هنوعمجي  ام  ءاقل  اھنولمحتي  يتلا  ةفلكتلا  وھ 



اوضرتقي نأ  ذئدنع  ًایقطنم  حبصي  هنإف   ، مھلوح تامولعم 
وأ مھناریج  لثم  لعفلاب  مھنوفرعي  صاخشأ  نم  ًابلاغ 
وأ ةراجتلاب  مھعم  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  وأ  مھتاكرش 

. طبضلاب ثدحي  ام  وھو   ، نییلحملا لاومألا  يضرقم  دحأ 
زیكرتلا اذھ  نإف   ، ةبارغ نم  كلذ  هیلع  ودبي  امم  مغرلابو 

نمم ضارتقالل  اًضيأ  ءارقفلا  عفدي  دق  دقعلا  ذیفنت  ىلع 
اوفلخت ام  اذإ  اقح  مھب  ررضلا  قاحلإ  ىلع  ةردقلا  مھيدل 
نیعتي نل  نیضرقملا  ءالؤھ  لثم  نأل  ارظن   ، دادسلا نع 

نیضرتقملا ةبقارم  ىلع  ًاليوط  اًتقو  اوقفني  نأ  مھیلع 
نأ نع  ًالضف   ،( برھتلا ىلع  نوضرتقملا  ؤرجي  نلو  )

تانیعبسلاو تانیتسلا  لالخو   . صخرأ نوكتس  ضورقلا 
لاومألا يضرقم  نم  ریثكلا  ناك   ، مرصنملا نرقلا  نم 

مھو  – لوباك ) نم  لاجر   ) يأ سالاویلوباك »  » نومسي
نوقلعُيو ةیناغفأ  سبالم  نودتري  ةماقلا  لاوط  لاجر 

لزنم نم  نولقتنيو  شامقلا  نم  بئاقح  مھفاتكأ  ىلع 
تارسكمو ةھكاف  نوعیبي  مھنأب  نيرھاظتم   ، لزنم ىلإ 

راتسك كلذ  نومدختسي  رمألا  عقاو  يف  مھ  امیف   ، ةففجم
موقي نأ  عیطتسي  اذامل ال  نكلو   . ضارقإلا تایلمع  ذیفنتل 
رثكألا ةباجإلا  نإ  ؟  يلحم صخش  كلت  ضارقإلا  ةیلمعب 
ةوقو ةسارشلاب  نوفورعم  لاجرلا  ءالؤھ  نأ  يھ  ًاناحجر 

لك اھسردي  ةصق  اھمعدت  ةیطمن  ةروص  يھو   ، ةمیكشلا
، ةیسردملا مھبتك  يف  لاغنبلا  يف  سرادملا  لافطأ 

بیطلا بلقلا  بحاص  لوباك  نم  مداقلا  لجرلا  لتقي  اھیفو 
. هعادخ لواحي  ناك  اًصخش   ، اًعم نآ  يف  ةفینعلا  عابطلاو 
لعج يذلا  ببسلا  رسفي  يذلا  هتاذ  قطنملا  وھ  اذھو 
ذالملا  » حبصت ةدحتملا  تايالولا  يف  ایفاملا  تاباصع 

. نيریثكلا ىدل  ضارتقالل » ریخألا 
يذلا ریثأتلا  ىدم  روصي  ةبارغ  رثكأ  رخآ  جذومن  ةمثو 
هتدروأ ريرقت  يف  هسَُمَلت  نكمي  ام  وھو  ديدھتلا  هثدحي 



سطسغأ يف 22   ، ندنل يف  فارجیلت » يادناص   » ةفیحص
”.Pay Up-or We Will Send the Eunuchs to See You“ ناونع تحت   ،1999
6«. نایصخلا كل  لسرن  فوس  الإو  كیلع  ام  ددس   » وأ

دنھلا يف  نويدلا  ّصحُم  يلِ نأ  ىلإ  ريرقتلا  ریشيو 
لایح يعمتجملا  لماحتلا  نم  ةميدق  ةلاح  نولغتسي 
ةليوط تارتفل  نوفلختي  نمم  نويدلا  عمجب  نایصخلا  مایق 
مھتيؤر نأب  نودقتعي  اوناك  سانلا  نألف   . دادسلا نع 

، سحنلا مھل  بلجت  دق  نایصخلا  دحأل  ةیلسانتلا  ءاضعألل 
ىلإ باھذلا  نایصخلا  نم  نوبلطي  نوضرقملا  ناك  دقف 
مھنأب هديدھتو  دادسلا  نع  فلختملا  صخشلا  لزنم 
مدع ىلع  لظ  ام  اذإ  مھءاضعأ » هل  نورھظي   » فوس

. هنواعت
ضرتقملا لوح  تامولعملا  عمج  ةفلكت  عافترا  مھسيو 

ىتح ةسفانملا  لعجي  يذلا  ببسلا  ریسفت  يف  اضيأ 
ةيرقلا نمض  لاومألا  يضرقم  نم  ديدعلا  دوجو  لظ  يف 
امدنعف  . ضارقإلا رعس  ضفخ  ىلإ  يدؤت  ال   ، ةدحاولا
ةلاحل همییقت  ةفلكت  لاومألا  يضرقم  دحأ  لمحتي 
هسفنل ققحي  نأ  ضرتقملا  عیطتسي  امدنعو   ، ضرتقملا

اًرمأ حبصي  رخآلا  نع  امھدحأ  يلخت  نإف   ، ةبیط ةعمس 
نیعتي فوسف   ، رخآ ضرقمل  ضرتقملا  أجل  اذإف   . ًابعص
يصقتلاو صحفلا  ةیلمعب  مایقلا  ديدجلا  ضرقملا  ىلع 

يف عافترالا  نم  ديزمل  يدؤيو  ِفّلكم  رمأ  وھو   ، ىرخأ ةرم 
ديدجلا لیمعلا  اذھ  حبصیس   ، كلذ قوفو   . ةدئافلا راعسأ 
اًصخش لعجي  يذلا  امف  ؛  مھكوكشو نیضرقملا  ةبير  راثم 

كلذ نوكي  امدنع  امیسالو   ، ةمئاق ةقالع  ءاھنإ  يف  بغري 
، اًرذح دشأ  لاومألا  ضرقم  نوكیس  اذھبو  ؟  ةفلكلا يلاع 
نأ مغرو  اذكھو   . رثكأ ةدئافلا  راعسأ  عفري  دق  ام  وھو 
نإف  ، ةحضاو رایتخا  ةيرحب  نوظحي  نیضرقملا 

هنوفرعي يذلا  ضرقملاب  ام  اًعون  نودیقتي  نیضرتقملا 



هلالغتسا لاومألا  يضرقمل  نكمي  رمأ  وھو   ، لعفلاب
. ةدئافلا راعسأ  عفر  يف  مھتحلصمل 

نع مجحت  كونبلا  لعجي  يذلا  ببسلا  اضيأ  كلذ  رسفيو 
عضو يف  اوسیل  كونبلا  ولوؤسمف   . ءارقفلا ضارقإ 
مھف ؛  ةمزاللا يصقتلاو  صحفلا  ةیلمع  ذیفنت  نم  مھنكمي 

، صاخشألا ءالؤھ  نوفرعي  الو   ، ىرقلا يف  نومیقي  ال 
كونبلاو  . يرود لكشب  قطانملا  ىلع  مھريودت  متيو 

عم سفانتلا  نم  اھنكمي  عضو  يف  تسیل  ةمرتحملا 
تاديدھتلا قالطإ  ةلوھسب  مھنكمي  ال  ذإ  »؛  لوباك لاجر  »

. مھیلإ نایصخلا  لاسرإب  ىتح  وأ  صاخشألا  لجرأ  رسكب 
تالكشمل كنب » يتیس   » نم يدنھلا  عرفلا  ضرعت  دقو 

نوناقلا ىلع  نیجراخب  ناعتسا  هنأ  نیبت  امدنع  ةریبك 
. تارایسلا ضورق  اوددسي  مل  نيذلا  نیضرتقملا  ديدھتل 

تدافأ ذإ  ؛  رخآلا وھ  اًحاتم  اًرایخ  مكاحملل  ءوجللا  ربتعي  الو 
ةئاملا يف  نأ 40  ماع 1988  يف  دنھلل  ةینوناقلا  ةیضوفملا 

تلظ اوسلفأ ) نیضرتقمل   ) لوصأ لییست  اياضق  نم 
امیف رظنلا  تنعمأ  اذإو   7. تاونس ينامث  نم  رثكأل  ةقلعم 
مھدجت فوسف   ، نیضرقملا رظن  ةھجو  نم  كلذ  هینعي 
بسك نم  نیقي  ىلع  اوناك  نإو  ىتح  مھنأ  نوكردي 

اوعیطتسي نلف   ، ةرثعتملا ةكرشلا  دض  مھاياضق 
تاونس دعب  الإ  اھب  دھعتملا  لوصألا  ىلع  ذاوحتسالا 
ليوحتل ةریثك  اًصرف  ضرتقملا  حنمي  ام  وھو   ) ةديدع

مھل ينعي  اذھ  نإف   ، نیضرقملا رظن  ةھجو  نمو  لوصألا .)
ضرتقملل ةكولمملا  لوصألا  ةمیق  نأ  لاحلا  ةعیبطب 

ىلع لوصحلا  دنع  هیلع  تناك  امع  اًریثك  ىندتت  فوس 
دحأ ذئدنع  ناكو   ،« روم تكیشتان   » انل حضوأ  دقو   . ضرقلا
نأ ةرم  تاذ   ، يدنھلا ( ICICI  ) كنب يف  سیئرلا  باون 

نوددسي نیحالفلا  لعجل  اھیلإ  لصوت  يتلا  ةقيرطلا 
هفرص لبق  ناك  ذإ   . ةیكذ ةقيرط  تناك  ةیعارزلا  مھضورق 



سفنب عفدلا  لجآ  ایفرصم  اكیش  مھنم  بلطي   ، ضرق لكل 
لاح يف  هنأ  يھ  كلذ  ءارو  ةعئارلا  ةيؤرلا  تناكو   . غلبملا
كنبلا ةعاطتساب  نوكي  فوسف   ، ضرقلا حالفلا  ددسي  مل 
مدع نأل  كلذو   ، كیشلا غلبم  لیصحتل  ةطرشلا  لسري  نأ 

ةقيرطلا هذھ  تلظ  دقو   . ًایئانج اًمرج  ربتعي  كیشب  ءافولا 
كلذ دعب  تأدب  اھنأ  الإ   ، ةرتفل دوشنملا  فدھلا  ققحت 

تاكیشلا تائم  نأ  ةطرشلا  لاجر  كردأ  امدنعو   . فعضت
تمكارت دق  اھتعباتم  مھیلع  نیعتي  يتلا  ةضوفرملا 

ریغ مھنأب  بذھم  وحن  ىلع  كنبلا  نوربخي  اوحار   ، مھيدل
. ةقیقحلا يف  لمعلا  اذھ  لثمب  مایقلا  نیلوخم 

نإف  ، اھلاومأ دادرتسا  نم  كونبلا  نكمتت  امدنع  ىتحو 
يف بغرت  ال  كونبلاف  ؛  ةیسكع جئاتنب  يتأي  دق  كلذ 

«. نیحالفلا راحتنا   » تایلمعب اھنرقت  ةیفحص  نيوانع 
نولیمي تاموكحلا  يلوؤسم  دجن  ةلب  نیطلا  دادزي  ىتحو 
بارتقا دنع  امیسالو  ةقحتسملا  ضورقلا  بطشل 

نم سیلف   ، قبس ام  لك  ءوض  يفو   . تاباختنالا مسوم 
نع اھسفنب  يأنلا  كونبلا  لضفت  نأ  ةأجافملا  لیبق 

يضرقمل لاجملا  كرتت  نأو   ، اًمامت ءارقفلا  ضارقإ 
اھب ىظحي  يتلا  ةزیملا  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  الإ   . لاومألا

نوعفدي مھنإف   ، مھلاومأ دادرتسا  يف  لاومألا  وضرقم 
ةنراقم اھنوضرقي  يتلا  لاومألا  ىلع  لوصحلل  رثكأ 
كنبلا ىلإ  نیضار  انتارخدم  مدقن  اننأل  كلذو   . كونبلاب
لقأ دئاوف  انل  عفدي  ناك  نإو  ىتح  نمآ  ناكم  يف  اھظفحل 
نیلیلق اًسانأ  نكل   ، قالطإلا ىلع  دئاوف  عفدي  ال  ىتح  وأ 
يضرقم ىدل  مھتارخدم  عاديإ  يف  نوركفي  فوس 
ةطلسلاو فعاضملا  ریثأتلا  بناج  ىلإو   . لاومألا

نإف  ، لاومألا وضرقم  ًابلاغ  اھب  ىظحي  يتلا  ةيراكتحالا 
لثم نوھجاوي  ءارقفلا  لعجي  يذلا  ببسلا  رسفي  كلذ 

. دئاوفلل ةیلاعلا  راعسألا  هذھ 



سنوي دمحم  لثم  صاخشأ  هب  ىتأ  يذلا  راكتبالا  نإ 
ضارقإلا ةركف  درجم  نكي  مل   ، ذئدنع  ،« يدير اجامداب  و«

ىلإ كلذ  زواجت  امنإو   ، ًالامتحا رثكأ  ةدئاف  راعسأب  ءارقفلل 
. قیبطتلا عضوم  ةركفلا  هذھ  عضو  ةیفیك 

ریبك جمانربل  ةریغص  راكفأ 
تانیعبس فصتنم  يف  ةعضاوتملا  هتايادب  نم  اًقالطنا 

تادعاسملا ةنجل  عم  شيدالجنب  يف  مرصنملا  نرقلا 
ةمظنم مساب  ایملاع  ةفورعملا   ) ةیشيدالجنبلا ةیلیھأتلا 
يھانتم ضارقإلا  تاب  دقف   ،« نیمارج  » كنبو كارب )» »
حوارتي ام  هنم  دافتسا  دقف   . ةیملاع ةرھاظ  نآلا  رغصلا 

، ءاسنلا نم  مھمظعم   ، ضرتقم نویلم  و 200  نیب 150 
، فصوي ام  ًانایحأو   . مھریغ نيریثك  مامأ  اًحاتم  حبصأو 
هل اًشحو  هرابتعاب   ، ةینانوي ةروطسأ  يف  ةیصخش  هنأكو 

ةیعمتجملا – ةمھملاو  ةیحبرلا  ةمھملا  امھ  ناتملح – 
الك ىلع  ًالھذم  اًحاجن  ققح  دقف   ، ءارآلا عیمجبو 
يتلا مالسلل  لبون  ةزئاج  تءاج   ، ةیحان نمف   . نیتھبجلا

ةلسلسل اًجيوتت   ، نیمارج كنبو  سنوي  دمحمل  تحنم 
، ىرخأ ةیحان  نمو  نكل  ؛  اھیلع لصح  يتلا  ةماعلا  زئاوجلا 

يھو  ،« سوماترابموك  » ىلع ماعلا  باتتكالا  ءاج  دقف 
يھانتم ليومتلا  يف  صتخت  ةریبك  ةیكیسكم  ةسسؤم 

( لدجلل اریثم   ) اًراصتنا ماعلا 2007  عیبر  يف   ، رغصلا
ىلع باتتكالا  عمج  دقف   . يراجتلا بناجلل 
نم مغرلاب   ، رالود نویلم  هتمیق 467  ام  سوماترابموك » »

اھاضاقتت يتلا  ةدئافلا  راعسأ  ىلإ  اًضيأ  هابتنالا  هتفل 
ةحارص برعأ  دق  سنوي  ناكو   ) . ةئاملا يف  نع 100  ديزتو 

يف نیيذیفنتلا  ءاسؤرلا  اًمھتم   ، هئایتسا نع 
كانھ نكل   ، ددجلا نوبارملا  مھنأب  سوماترابموك 

: ًالعف مھوذح  وذحت  ةھیبش  ىرخأ  ةیليومت  تاسسؤم 



سإ  » ةسسؤمل ماعلا  باتتكالا  عمج  ویلوي 2010،  يفف 
تاسسؤم ىربك  يھو   ،« سنانیفوركيام سإ  يك 

نویلم هتمیق 354  ام   ، دنھلا يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 
(. يكيرمأ رالود 

امبر سنوي  لعج  يذلا  ببسلا  كردي  نأ  ءرملا  عیطتسيو 
يھانتم ضارقإلا  نكل   ، ةابارملاب هلمع  نرتقي  نأ  بحي  ال 
لاومأ ضارقإ  ةیلمع  وھ  نسحلا )  ) ماعلا هانعمب  رغصلا 

لاح وھ  املثمو   . ةیعمتجم تاياغ  يبلتل  اھعارتخا  دیعأ 
ليومتلا تاسسؤم  نإف   ، نیيدیلقتلا لاومألا  يضرقم 
لیمعلا ةعباتم  يف  اھتردق  ىلع  دمتعت  رغصلا  يھانتم 
اھكارشإ ربع  ًایئزج  كلذ  لعفت  اھنكل   ، ةثیثح ةعباتم 
لمشيو  . لیمعلا نوفرعي  مھنأ  فداصتي  نيرخآ  نیضرتقمل 

حنم رغصلا  يھانتم  ليومت  ةسسؤمل  يداعلا  دقعلا 
مھنم لك  لمحتي   ، نیضرتقملا نم  ةعومجمل  ضورق 
مھنم لك  ىدل  دلوتي  مث   ، نيرخآلا ضورق  نع  ةیلوؤسملا 
ضرتفتو  . مھضورق دادسب  نيرخآلا  مایق  ىلع  صرحلا 
مھضعب فرعي  نأ  نیضرتقملا  نم  تاسسؤملا  ضعب 
مھنیب عمجت  امیف   ، ضارتقالل نوتأي  امدنع  اًضعب 

ةیعوبسأ تاعامتجا  میظنت  ربع  ىرخأ  تاسسؤم 
دعاسي هتاذ  دح  يف  يعوبسألا  ءاقللا  اذھ  نإ   . اھنورضحي
حبصتو لضفأ  لكشب  مھنیب  امیف  ءالمعلا  فراعتي  نأ  ىلع 
مھنم هجاوي  نمل  نوعلا  دي  دم  يف  ربكأ  ةبغر  مھيدل 

8. ةتقؤم تابوعص 
ليومتلا تاسسؤم  نإف   ، لاومألا وضرقم  لعفي  املثمو 

نع نوفلختي  نيذلا  اھءالمع  دعوتت  رغصلا  يھانتم 
ددرتت الو  لب   ، ًالبقتسم مھضارقإ  نع  فقوتلاب  دادسلا 

يف ةیعامتجالا  تاكبشلا  لخاد  اھتاقالعب  ةناعتسالا  يف 
. نیفلاخملا نیضرتقملا  ىلع  طوغضلا  ةسراممل  ةيرقلا 

مھتاسایس نإف   ، لاومألا يضرقم  نم  سكعلا  ىلعو 



هنأ الإ   9. ةوقلل ءوجللاب  اًقلطم  ديدھتلا  مدع  يھ  ةیمسرلا 
دابأ ردیح  يف  انیقتلا  دقو   . فاك يزخلاب  روعشلا  نأ  ودبي 
نم اھیلع  تلصح  ضورق  دادسل  دباكت  تناك  ةضرتقم 
مل اھنإ  تلاقو   . رغصلا يھانتم  ليومت  تاسسؤم  ةدع 
نأ كلذ  ىلع  بترت  نإو  ىتح   ، دحاو طسق  نع  طق  رخأتت 
ذإ ؛  ماعط نود  اًموي  يضقت  وأ  اھئانبأ  نم  لاملا  ضرتقت 
باب ىتح  ضارقإلا  يئاصخأ  اھیتأي  نأ  ةركفل  ةھراك  تناك 

. اًعیمج اھناریج  مامأ  جرحلا  اھل  ببسيو  اھلزنم 
رغصلا يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  فلتخت  نیح  يفو 
ليزت اھنوك  يف  نیيدیلقتلا  لاومألا  يضرقم  نع  حوضوب 
لاومألا يضرقم  نإف   ، ًابيرقت اھلك  ةنورملا  لاكشأ 
ضارتقالا ةیلآ  يف  رایتخالا  قح  نیضرتقملا  نوحنمي 

، ًایعوبسأ ةدحاو  ةرم  ددسي  دق  مھضعبف   – دادسلا ةیلآو 
امنیب  ، مھيديأ يف  لاملا  رفوت  املك  نورخآ  ددسي  امیف 
نيزھاج اوحبصي  ىتح  ةدئافلا  عفدب  مھریغ  يفتكي 

نم ةسسؤم  ىدل  لیمعلا  امأ   . غلبملا لماك  دادسل 
نم ضیقنلا  ىلعو   ، رغصلا يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم 

، ًایعوبسأ اًتباث  اًغلبم  ددسي  نأ  ةداع  هیلع  نیعتیف   ، كلذ
اذھ لظي  ام  ةداعو   ، ضرقلا مالتسا  نم  عوبسأ  دعب  كلذو 

. لقألا ىلع  ىلوألا  ضورقلا  صخي  امیف  اًتباث  غلبملا 
لالخ دادسلاب  موقي  نأ  ضرتقملا  ىلع  نیعتي  كلذ  قوفو 
تباث دعوم  يف  دقعُي  عامتجا  وھو   ، يعوبسألا عامتجالا 
غلابملا لیجست  نأ  وھ  كلذ  ةزیمو   . ةعومجم لكل 
فظوم ىلع  نیعتي  ذإ  ؛  ةياغلل ًالھس  حبصي  ةعوفدملا 
ملست دق  ناك  نإ  دكأتیل  روضحلا  ددع  يصحي  نأ  ضورقلا 

كلت نم  ّصحُي  هلِ نأ  ضرتفي  يذلا  غلبملا  يلامجإ 
، امئاد داتعملا  رمألا  وھو   ، كلذ ثدح  اذإو   ، ةعومجملا
. ةیلاتلا ةعومجملا  لابقتساو  عامتجالا  ءاھنإ  هنكمیف 

تاعفدلا ّصحُي  لِ نأ  ضورقلا  فظومل  ةقيرطلا  هذھ  حیتتو 



، ًایموي صخش  ىلإ 200  نیب 100  حوارتي  امم  ةددسملا 
شیعي نأ  يدیلقتلا  لاومألا  ضرقم  ىلع  نیعتي  امیف 
قوفو  . هلاومأ هیتأتس  ىتم  فرعي  ال  وھو  راظتنالا  نھر 

نأ نیعتي  الف   ، ةیلمعلل ةديدشلا  ةطاسبلل  اًرظنو   ، كلذ
وأ میلعتلا  نم  ریبك  ردق  ىلع  ضورقلا  فظوم  نوكي 
ىلإ ةفاضإلابو   . اًضيأ ةفلكتلا  صلقي  ام  وھو   ، بيردتلا
دوقعل اًقفو  مھبتاور  ىلع  ضورقلا  وفظوم  لصحي   ، كلذ
نيذلا ددجلا  ءالمعلا  ىلع  ءانب  كلذو   ، ةيدعاصت ةيزیفحت 

. مھیلع ام  نوددسي  عیمجلا  نأ  نم  هدكأتو  مھبطقتسي 
فیلاكتلا ضفخ  يف  مھست  ةركتبملا  رومألا  هذھ  لك  نإ 

، باتكلا اذھ  يف  انفلسأ  امكو   ، يتلا  ، ضارقإلل ةيرادإلا 
ءارقفلا ضارقإ  لعجتو  فعاضملا  رثألا  لعفب  مخضتت 
اھجھتنت يتلا  ةیلآلا  يھ  هذھو   . ةفلكلا ةظھاب  ةیلمع 
لاومألل اھعمج  يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم 
حوارتت ةدئاف  راعسأب  ءارقفلا  ضارقإ  ربع  ایسآ  بونج  يف 
لاومألا وضرقم  ىضاقتي  امیف   ، ايونس ةئاملا  يف  لوح 25 
يفعض نیب  ام  حوارتت  ةدئاف  راعسأ  ةداع  نییلحملا 
قطانم يف  ةدئافلا  راعسأ  عفترتو   . كلذ فاعضأ  ةعبرأو 

وھ كلذل  ةلمتحملا  تاریسفتلا  دحأو   ) ملاعلا نم  ىرخأ 
ىتح ًانایحأ  ديزتو   ،( ىلعأ ضورقلا  يفظوم  بتاور  نأ 
ةنراقم ریثكب  ىندأ  لظت  اھنكل   ، ايونس ةئاملا  يف  نع 100 
قطانملا يفو   . ءارقفلا مامأ  ةحاتملا  ىرخألا  لئادبلاب 
ليومتلا تاسسؤم  حرطت   ، الثم  ، ليزاربلا يف  ةيرضحلا 

يف لوح 4  حوارتي  ةدئاف  رعسب  اھضورق  رغصلا  يھانتم 
ليدبلا امأ   ،( ةنسلا يف  ةئاملا  يف   60  ) رھشلا يف  ةئاملا 
نامتئا ةقاطب  نيد  ليومت  ةداعإ  وھو   ، كلذل لھسألا 

يف ةئاملا  يف  ىلإ 20  ةئاملا  يف  نیب 12  ام  فلكتف 
يف ًابيرقت  ةئاملا  يف  ىلإ 800  ةئاملا  يف   289  ) رھشلا
يف فلختلا  نم  تالاح  ثودح  ةدشب  ردنيو  ةنسلا .)



ةعوفدملا تامزألا  جراخ  لقألا  ىلع  كلذو   ، دادسلا
ضورقلا يھو  « ) رطاخملا ةظفحم   » تغلب دقو   . ایسایس

كلذ هجاوت  نل  اھنكل   ، دادسلا يف  اًفلخت  هجاوت  امبر  يتلا 
ال امو  ایسآ  بونج  يف  ةئاملا  يف  نم 4  لقأ  اھعیمج )

ةینیتاللا اكيرمأ  لود  مظعم  يف  ةئاملا  يف  ىلع 7  ديزي 
ليومتلا رفح  دقف  اذكھو  ماعلا 2009. 10  يف  ایقيرفأو 
حوارتت يتلا  هئالمع  ةدعاق  ربعو   ، هسفنل رغصلا  يھانتم 
ىدحإ هرابتعاب  ًاناكم   ، لیمع نویلم  ىلإ 200  نیب 150  ام 
يتؤي لھ  نكل   . اًزورب رقفلل  ةضھانملا  تاسایسلا  رثكأ 

؟ اًرامث ليومتلا  نم  عونلا  اذھ 

؟ اًرامث يتؤت  رغصلا  ةیھانتم  ضورقلا  لھ 
يتؤت بـ» هینعت  اذام  ىلع  فقوتي  باوجلا  نأ  كش  ال 
رغصلا يھانتم  ليومتلا  يديؤم  رثكأل  اًقفو  اھرامث .»

. سانلا ةایح  يف  تالوحت  ثادحإ  ينعت  اھنإف   ، اسامح
ءارقفلا ةدعاسمل  ةيراشتسالا  ةعومجملا  تدافأ  دقو 
يلودلا كنبلا  ةلظم  تحت  يوضنت  ةمظنم  يھو   ،(CGAP)
مسقلا يف   ، رغصلا يھانتم  ضارقإلا  زيزعتب  صتختو 

ةكبش ىلع  اھعقوم  ىلع  ةعئاشلا  ةلئسألاب  صاخلا 
رفوت نأ  ىلع  نھربت  ةديازتم  ةلدأ  كانھ   » نأ تنرتنإلا 
ليومتلا ةریقفلا –  رسألل  ةھجوملا  ةیلاملا  تامدخلا 
فادھألا قیقحت  ىلع  دعاسي  نأ  نكمي  رغصلا - يھانتم 

ماعلا يئادتبالا  میلعتلا  كلذ  يف  امب  ) 11« ةیفلألل ةیئامنإلا 
(. لاثملا لیبس  ىلع  ةیباجنإلا  ةحصلاو  لافطألا  تایفوو 

ةيداصتقالا ةوقلا  عضت  اھنأ  يھ  كلذل  ةیساسألا  ةركفلاو 
امم رثكأ  رومألا  هذھب  نینعُي  ءاسنلاو   ، ءاسنلا يديأ  يف 

. لاجرلا ىنعُي 
تاءاعدا نم  ضیقنلا  ىلعو   ، ظحلا ءوسلو  نكل 

تقو ىتحف   ، ءارقفلا ةدعاسمل  ةيراشتسالا  ةعومجملا 



ةلیئض ةلدأ  ىوس  عقاولا  يف  كانھ  نكي  مل  ةياغلل  بيرق 
تناك ام  نأ  نیبت  ذإ   . تناك ايأ  ةلئسألا  هذھ  ىلع  ةياغلل 

، ةلدأ ءارقفلا  ةدعاسمل  ةيراشتسالا  ةعومجملا  هیمست 
تاسسؤم ابلاغ  اھيرجت  ةلاح  تاسارد  ىوس  نكي  مل 

نم ریثكل  ةبسنلابو   . اھسفن رغصلا  يھانتم  ليومتلا 
ناك كلذ  نأ  ودبیف   ، رغصلا يھانتم  ضارقإلا  يديؤم 
نمض عورشم  يف  زراب  تاكرش  رمثتسمب  انیقتلا   . ًایفاك
رغصلا يھانتم  ضارقإلل  اًديؤم  ناكو   ، نوكیلسلا يداو 

، «( سإ يك  سإ   » ةكرشل قباسلا  يف  اًدناسم  ناك  )
نم ىأر  دقف   . ةلدألا نم  ديزملل  ةجاحب  سیل  هنأ  انربخأو 
يفكي ام  ةیصخشلا » تاياكحلا  نم  ةاقتسملا  تانایبلا  »
تاياكحلا نم  ةاقتسملا  تانایبلا  نكل   . ةقیقحلا كاردإل 

، كانھ نيدوجوملا  نیككشتملا  عم  يدجت  ال  ةیصخشلا 
اھرواسي يتلا  تاموكحلا  نم  ریبك  ءزج  كلذ  يف  امب 

وھ رغصلا  يھانتم  ضارقإلا  حبصي  نأ  نم  قلقلا 
نيرھش دعب  يأ  ربوتكأ 2010،  يفو  « . ةديدجلا ةابارملا  »

يك سإ   » هترجأ يذلا  حجانلا  باتتكالا  نم  ةرشابم 
سإ  » ىلع ةمئاللاب  شيدارب  اردنأ  ةموكح  تحنأ   ،« سإ
مھنإ لاقي  ، اًحالف نیسمخو  ةعبس  راحتنا  يف  سإ » يك 

ضورقلا يفظوم  يديأ  ىلع  لمتحت  ال  طوغضل  اوضرعت 
. ضورقلا ةداعتسال  هاركإلا  لبس  مھدض  اوسرام  نيذلا 

ضورقلا يفظوم  نم  لیلق  ددع  ىلع  ضبقلا  يقلُأ  دقو 
تَّنسو  ،« انادنابس و« سإ » يك  سإ   » نم لك  ىدل 

ةیعوبسألا لیصحتلا  ةیلمع  نم  بعصُي  ًانوناق  ةموكحلا 
يتلا ریبادتلا  نم  ىرخأ  ةعومجم  نع  ًالضف   ، ضورقلل
ناكو  ، دادسلا تایلمعل  بختنم  لوؤسم  روضح  تطرتشا 

مل هنأ  اھدافم  ةحضاو  ةلاسر  لسري  نأ  كلذ  نأش  نم 
عمو  . هوضرتقا ام  دادس  نیضرتقملا  ىلع  نیعتي  دعي 
يف ضورقلا  يفظوم  عیمج  ناك   ، ربمسيد علطم 



يك سإ   ) رغصلا يھانتم  ليومتلل  ىربكلا  تاسسؤملا 
امیف اًنكاس  نوكرحي  ال  ریش )» و« ادنابس » و«  ، سإ

، ةیصخشلا تاياكحلا  نكل   . دعاصت يف  رئاسخلا 
دیسلا  ،« سإ يك  سإ  لـ« يذیفنتلا  سیئرلا  تادیكأتو 
نيذلا نیسمخلاو  ةعبسلا  نیحالفلا  نأب  الوكأ » ماركیف  »
لمتحُي ال  كلذلو  دادسلا  يف  نيرثعتم  اونوكي  مل  اورحتنا 
ضورقلا يفظوم  طوغض  ةأطو  تحت  راحتنالا  اوررق  مھنأ 

. اًئیش عضولا  نم  ریغُت  مل   ،« سإ يك  سإ   » يف
يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  لعجت  يتلا  بابسألا  دحأو 

هذھ نأ  وھ  اھعافد  يف  ةيوق  ةجحل  رقتفت  رغصلا 
ةلدألا عمج  لایح  ةسمحتم  ریغ  تناك  تاسسؤملا 
اھضعب عم  انثدحت  امدنعو   . اھریثأت ةوق  تابثإل  ةقیقدلا 

يف اًعم  لمعن  نأ  نیحرتقم  ابيرقت ) ماعلا 2002  نم  ةيادب  )
انل يغبني  اذامل   » ، وھ داتعملا  مھباوج  ناك   ، مییقت ةیلمع 
اوناكو ؟ » حافت ُعئاب  ّیقُي  انَمِ نأ  دعب  رخآ  مییقت  يأل  عضخن  نأ 

ًابلط مھیلإ  نودوعي  ءالمعلا  ناك  املاط  هنأ  كلذب  نونعي 
رغصلا يھانتم  ضارقإلا  نأ  دب  الف   ، ضورقلا نم  ديزمل 
يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  نألو   . اًعفن مھل  ققح  دق 

دمتعت الو   ، ةیلاملا ةمادتسالا  قیقحت  ىلع  ةرداق  رغصلا 
اًديدحت اھعفن  ىدم  مییقت  نإف   ، نیعربتملا ءاخس  ىلع 

، ام عادخ  ىلع  يوطني  كلذ  نكل   . يرورض ریغ  اًرمأ  ربتعي 
ىلع دمتعت  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  مظعمف 

نیلماعلل ةیسامحلا  دوھجلا  ىلعو  نیعربتملا  ءاخس 
نأ ةركفب  ءالؤھ  ناميإ  نم  اًمومع  قثبني  ام  وھو   ، اھیف
ىرخأ لبس  نم  ىدجأ  وھ  رغصلا  يھانتم  ضارقإلا 

تاسسؤملا هذھ  ىقلتت  ًانایحأو  لب  ءارقفلا . ةدعاسمل 
رظنُي  ، دنھلا يفف  ؛  تاسایسلا ىوتسم  ىلع  اًمعد  اًضيأ 

،« ةيولوأ اذ  اًعاطق   » هرابتعاب رغصلا  يھانتم  ليومتلل 
ةیلام زفاوح  ىلع  كونبلا  اھبجومب  لصحت  ةسایس  يھو 



تاذ ةدئاف  راعسأب  تاسسؤملا  هذھل  اھضارقإ  ىدل  ةيوق 
. ًالئاھ ًاینمض  اًمعد  ربتعي  ام  وھو   ، ةرسیم طورش 

نوركفي سانلا  ناك  نإ  ام  اًحضاو  سیلف   ، كلذ قوفو 
ةدیعب تارارق  ذاختا  ددصب  نونوكي  امدنع  ةمات  ةینالقعب 
ةفاحصلا رخزتو  ضرق –  ىلع  لوصحلا  لیبق  نم  ىدملا 

ببسب مھسفنأ  اوطَّرو  سانأ  صصقب  ةیكيرمألا 
اًریثك نأ  ودبيو   . ةینامتئالا مھتاقاطبل  طرفملا  مادختسالا 

نوجاتحي دق  سانلا  نأ  نوري  ةعانصلا  يمظنم  نم 
ةھجو تناك  كلذلو   . نیضرقملا نم  ام  ةيامحل 

نیضرتقملا نأ  يھ  شيدارب  اردنأ  ةيالو  يف  ةموكحلارظن 
امدنع هیلع  نومدقم  مھ  ام  ةقیقح  نوكردي  اونوكي  مل 

. اھدادس مھتعاطتساب  نكي  مل  ضورق  ىلع  اولصح 
نأل اًرظنو   ، ةیحان نم  تاداقتنالا  هذھ  لثمل  ةجیتنو 
نم رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  ةداق  نم  اًریثك 

نومدقي اوناك  اذإ  ام  اوفرعي  نأ  ًالعف  نودوي  ىرخأ  ةیحان 
تاسسؤملا هذھ  نم  ديدعلا  تعرش  دقف   ، ءارقفلل نوعلا 

كلت ىدحإ  يف  انكراش  دقو   . اھجمارب مییقت  يف 
ردیح يف  انادنابس »  » جمانربل تيرجأ  يتلا  تامییقتلا 
رثكأ ىدحإ  يھ  انادنابس »  » نأب داقتعا  دوسيو   . دابأ
نمض تناكو  ةیحبرلل  اًقیقحت  عاطقلا  اذھ  تاسسؤم 
اردنأ ةيالو  يف  يموكحلا  لخدتلل  ةسیئرلا  فادھألا 
سیئرلا يھو   ،« يدير اجامداب   » تدلو دقو   . شيدارب

لمعت ةيرث  ةرسأل   ، اھتسِّسؤمو انادنابس » لـ» يذیفنتلا 
ةباش ةأرما  يھو  روتنوج .»  » ةقطنم يف  ةعارزلاب 
لوأ وھ  اھقیقش  ناكو   . داحلا ءاكذلاو  ةيویحلاب  مستتو 
لصاوو  ، يوناثلا همیلعت  لمكي  ةيرقلا  يف  صخش 

عنقأ دقو   . نانبلاب هل  راشُي  ًابیبط  حبصأ  ىتح  هراسم 
ةیلكلاب قاحتلالاب  اجامداب »  » هتقیقشل احمسي  نأب  هيدلاو 

. لامعألا ةرادإ  ریتسجام  ةجرد  لینل  كلذ  دعب  ةساردلا  مث 



تأدب دقف   ، ءارقفلا ةدعاسم  يف  بغرت  تناك  اھنألو 
كلذ لالخو   ، ةیموكحلا ریغ  تامظنملا  ىدحإ  عم  لمعلاب 

اھتعجشو  ، اًفنآ اھانفصو  يتلا  ةمامقلا  ةعماج  تقتلا 
. رغصلا ةیھانتم  ضورقلا  حنمل  ةكرش  سیسأت  ىلع 

لمعت تناك  يتلا  ةیموكحلا  ریغ  ةمظنملا  تضفر  امدنعو 
«. انادنابس  » ةكرش سیسأتل  تأجل   ، حرتقملا كلذ  اھعم 

يھانتم ليومتلا  ءازإ  اھمازتلاو  اھحاجن  نم  مغرلابو 
نع عضاوتم  لكشب  ثدحتت  يدير » اجامداب   » نإف  ، رغصلا

يھانتم ليومتلا  ةیمھأ  نأ  ىرت  يھو   . ةنكمملا دئاوفلا 
مھنكمي ءارقفلا  مامأ  اًقيرط  حتفي  هنوك  يف  نمكت  رغصلا 

اًحاتم نكي  مل  وحن  ىلع  مھلبقتسم  اومسري  نأ  هلالخ  نم 
. لضفأ ةایح  وحن  تاوطخلا  ىلوأ  يھ  هذھو   ، لبق يذ  نم 
زاھج وأ  خبطم  تاودأ  وأ  تادعم  نورتشي  اوناك  ءاوسو 
يف نولمعي  مھنأ  وھ  مھملا  قرفلا  نإف   ، مھتویبل نويزفلت 
ةراتو راخدالا  ربع  ةرات   ، اھنوديري ةایحل  ةيؤر  قیقحت  لیبس 
املك مھلامعأ  يف  دكلا  ربع  ىرخأو  ةنادتسالا  ربع 
فدھ نود  اذكھ  شیعلا  درجم  نم  ًالدب   ، كلذ رمألا  بلطتت 

. مھتایح يف 
يف ةغلابملا  مدع  ىلع  اًمئاد  ةصيرح  اھنوكل  امبرو 
مییقت يف  انعم  لمعلا  ىلع  تقفاو  دقف   ، دوعولا قالطإ 

« انادنابس  » مایق مییقتلا  لغتسا  دقو  انادنابس .»  » جمانرب
نیب 104 نمو   12. دابأ ردیح  قطانم  ضعب  يف  عسوتلاب 
ىتح ًایئاوشع  ةقطنم  نوسمخو  ناتنثا  تریتخا   ، قطانم
تكرت دقف  قطانملا  ةیقب  امأ  انادنابس .»  » اھلخدت

نیب ةنراقم  اندقع  امدنعو   . ةنراقم ةعومجم  اھرابتعاب 
ةسمخ نیب  ام  رورم  دعب   ، نیتعومجملا نیتاھ  يف  رسألا 

« انادنابس  » لوخد ىلع  اًرھش  رشع  ةینامثو  اًرھش  رشع 
ليومتلا نأ  ىلع  حضاو  لیلد  ةمث  ناك   ، ضارقإلل اھیف 

يتلا قطانملا  ونطاق  ناك  ذإ   . اًرامث يتؤي  رغصلا  يھانتم 



مھسیسأت يف  ًاناحجر  رثكألا  مھ  انادنابس »  » اھتلخد
وأ تاجاردلا  لثم  ةرمعملا  علسلل  مھئارشو  تاعورشملل 
مل يتلا  رسألا  نأ  نیبت  دقو   . تانويزفلتلا وأ  تاجالثلا 
هذھ يف  اًكالھتسا  رثكأ  تناك  اًديدج  اًعورشم  سسؤت 
ةديدج تاعورشم  اوسسأ  نيذلا  ءالؤھ  امأ   ، قطانملا
ىلع ةمزحألا  نودشيو  لب   ، اًكالھتسا لقأ  لعفلاب  اوناكف 
ةصرفلا نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  قیقحتل  مھنوطب 
قافنإ ةیلمع  ىلع  حضاو  لیلد  ةمث  نكي  ملو   . ةديدجلا

. نیبقارملا ضعب  هثودح  نم  فوختي  ناك  ام  وھو  جوھأ 
تأدب دقف  ؛  اًمامت كلذ  ضیقن  انيأر  دقف   ، ةقیقحلا يفو 
ةریغص تاقفن  هربتعت  تتاب  ام  ىلع  لقأ  ًالام  قفنت  رسألا 

، ةفیفخلا تابجولاو  ياشلا  لثم  ريذبت »  » ىلع يوطنت 
نأ ىلع   ،« اجامداب  » تأبنت امك   ، ةمالع امبر  ربتعي  ام  وھو 

اھتھجو نع  ةحضاو  ةركف  نآلا  اھيدل  حبصأ  دق  رسألا  هذھ 
. اھدصقت يتلا 

دوجو نع  ئبنت  ةمالع  ةمث  نكي  مل   ، ىرخأ ةیحان  نمو 
ءاسنلا نأب  دیفي  لیلد  ىلع  رثعن  ملف   . يرذج لوحت 

ةلباق داعبأ  ربع  كلذ  ناك  نإو  ىتح   ، اًنیكمت رثكأ  نحبصأ 
ربكأ ةطلس  نھيدل   ، ًالثم  ، حبصي ملف   . لقألا ىلع  سایقلل 
يأ سملن  ملو   . اھلاومأل ةرسألا  قافنإ  ةیفیك  نأشب 
يف وأ   ، ةحصلا وأ  میلعتلا  ىلع  قافنإلا  يف  قورف 
انك امدنع  ىتحو   . ةصاخ سرادمب  لافطألا  قاحلإ  لامتحا 

تاعورشملا يف  لاحلا  وھ  امك   ، هسملت نكمي  اًرثأ  ىرن 
تدادزا دقو   . ةرثؤم نكت  مل  كلذ  ةجیتن  نإف   ، ةديدجلا

ىدم ىلع  ةديدج  تاعورشم  تسسأ  يتلا  رسألا  ةبسن 
ًالیلق ديزي  ام  ىلإ  ةئاملا  يف  نم 5  ارھش  رشع  ةسمخلا 
اًقرف لثمت  تناك  نإو  ةدايزلا  هذھو  ةئاملا –  يف  نع 7 

. ةروثلا ىوتسمل  ىقرت  اھنأ ال  الإ   ، لاح يأ  ىلع 
نأ ادب  ذإ  ؛  جئاتنلا هذھب  نیيداصتقاك  اًریثك  انجھتبا  دقو 



. ققحت دق  رغصلا  يھانتم  ليومتلل  سیئرلا  فدھلا 
يتؤي ناك  هنكل   ، ةزجعملا دح  ىلإ  لصي  مل  هنأ  حیحص 
ققحتلل تاساردلا  نم  ديزملا  ءارجإ  يغبني  كلذلو   . اًرامث

نم نوكیسو   ، ظح ةبرض  درجم  نكي  مل  رمألا  نأ  نم 
ىلع رومألا  اھیلع  نوكتس  يتلا  ةیفیكلا  ىرن  نأ  مھملا 

. ةياغلل دیج  ءيش  وھف   ، نآلا ىتح  هنأ  الإ   ، ليوطلا ىدملا 
ام رغصلا  يھانتم  ضارقإلا  بستكا  دقف   ، انيأر يفو 

برحلا يف  ةیساسأ  ةادأ  هرابتعاب  ةناكم  نم  قحتسي 
. رقفلا ىلع 

ىلع رھظت  ةسیئرلا ال  جئاتنلا  نأ  وھ  مامتھالا  ریثي  امو 
ىلع تانودملا  ملاعو  مالعإلا  لئاسو  يف  وحنلا  اذھ 
متي ال  جئاتنلاب  داھشتسالا  ناك  دقف   . تنرتنإلا ةكبش 
ىلع ناھربلاو  ةیبلسلا  راثآلا  نع  ثحبلا  ىدل  الإ  اًساسأ 
نأ هل  دارُي  ناك  ام  ققحي  مل  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  نأ 

ليومتلا تاسسؤم  ضعب  نأ  نم  مغرلابو   . هققحي
نمو  ) يھ امك  جئاتنلا  هذھب  تمَّلس  دق  رغصلا  يھانتم 

ام اًمامت  وھ  كلذ  نإ  تلاق  يتلا  يدير » اماجداب   » ، مھنیب
تاساردلا نم  ةیناث  ةجوم  ليومت  تررقو   ، هعقوتت تناك 

رابكلا نییلودلا  نیبعاللا  نإف   ،( ىدملا ةليوط  راثآلا  ثحبل 
. موجھلا ءدب  اوررق  دق  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  عاطق  يف 
،(Unitas « ) ساتینوي  » يھو رابكلا » ةتسلا   » ولثمم دقع 
،(ACCION International « ) لانوشانرتنإ نویسكأ  و«
Foundation « ) تادعاسملل يلودلا  عمتجملا  ةسسؤم  و«

ةسسؤم و«  ،(For International Community Assistance
صرفلا ةسسؤم  و«  ،(Grameen Foundation « ) نیمارج
ةیكنبلا لامعألا  و«  ،(Opportunity International « ) ةیلودلا
تاسسؤم ىربك  يھو   ،(Women’s World Banking « ) ءاسنلل

يف اًعامتجا   ، ملاعلا يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 
نالعإ نم  ةزیجو  ةرتف  دعب   ، نطنشاو ةیكيرمألا  ةمصاعلا 



بھذف  ، ةكراشملل ةوعد  انل  اوھجو  دقو   . ةساردلا ةجیتن 
كراشیس هنأ  اًدقتعم   ، كانھ ىلإ  لاویلاد » لابقإ   » انلیمز

دقف  ، كلذ نع  ًالدب  نكل   . ةساردلا جئاتن  لوح  ام  راوح  يف 
اوفرعي نأ  وھ  رابكلا  ةتسلا  هديري  ناك  ام  لك  نأ  نیبت 

ىتح  ، يئاوشعلا ریثأتلا  تاسارد  جئاتن  رھظتس  ىتم 
فعضلاو ةوقلا   » طاقن مییقتل  اًقيرف  اوفلؤي  نأ  مھل  ىنستي 

ودبي ام  ىلع  اوناك   ) درلل دادعتسالاو  تاديدھتلاو » ايازملاو 
(. عباطلا ةیبلس  نوكتس  تاساردلا  عیمج  نأب  نیعنتقم 
دحلل هتالواحم  ىلوأب  قيرفلا  ماق   ، عیباسأ ةعضب  دعبو 
رغصلا يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  تدر  دقو   . ررضلا نم 

، انتسارد  ) نیتساردلا الك  اھب  تتأ  يتلا  ةلدألا  ىلع 
ناثانوج و« نالراك » نيد   » اھارجأ يتلا  ىرخألا  ةساردلاو 
تاياكح تسب   13( اًروتف رثكأ  اھجئاتن  تناك  يتلا  نامنيز »
ةلاقمب كلذ  عبتُأ  دقو   . نیحجانلا نیضرتقملا  نع  ةیصخش 
تیجيرب  » ملقب زميات » لتایس   » ةفیحص اھترشن  يأر 
تراشأ يتلا   ،« ساتینوي لـ» يذیفنتلا  سیئرلا   ،« زملھ

ناتاھ : » ةلئاق نیتساردلا  ىلإ  ةحارصب  اھتبتاك  اھیف 
ةیناكمإ ةدايز  نأب  قیقد  ریغ  اًعابطنا  نامدقت  ناتساردلا 

ىودج تاذ  تسیل  ةیساسألا  ةیلاملا  تامدخلل  لوصولا 
نأل اًرظن   ، كلذ أرقن  نأ  ةشھدلل  اًریثم  ناك   14«. ةیقیقح

ليومتلا نأ   ، اًمامت ضیقنلا  ىلعو   ، ریشت تناك  انتلدأ 
ىلع كلذ  نكل   . اًدیفم ًایلام  اًجتنم  ربتعي  رغصلا  يھانتم 
نم دوقعل  ىرسأ  اولظ  مھنألو   . ًایفاك نكي  مل  ودبي  ام 

نيزرابلا نیبعاللا  نم  ریثك  ررق  دقف   ، دوعولا يف  ةغلابملا 
ىلإ نودمعیس  مھنأ  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  ملاع  يف 
مھفوفص صر  ةداعإو  مھفقوم  مییقت  نم  ًالدب  راكنإلا  ةوق 

اًمھس هنوك  ودعي  رغصلا ال  يھانتم  ليومتلا  نأب  رارقإلاو 
يف اھمادختسا  نكمي  ىرخأ  ماھس  ةبعج  نمض  اًدحاو 

. رقفلا ىلع  برحلا 



ودبي يتلا  ةقيرطلا  يھ  هذھ  تسیلف   ، ظحلا نسحلو 
دحأ ءانثأف   . اھنوجھتني عاطقلا  ىلع  نیمئاقلا  ةیقب  نأ 
فيرخ يف  كرويوین  ةنيدم  يف  دقعنا  يذلا  تارمتؤملا 
ةفاك روضحلا  عمجأ   ، ةھباشم جئاتن  ميدقت  ىرج  ثیح   ،2010
يوطني هفرعن  امك  رغصلا  يھانتم  ضارقإلا  نأ  ىلع 

يھ ةیلاتلا  ةمھملا  نأو   ، روصق هجوأو  ةوق  بناوج  ىلع 
هلعف ةیليومتلا  تاسسؤملا  هذھل  نكمي  يذلا  ام  ىرن  نأ 

. اھئالمعل ديزملا  مدقت  نأ  اھنكمي  ىتح 

رغصلا ةیھانتم  ضورقلا  يف  روصقلا  هجوأ 
امم رثكأ  رغصلا  ةیھانتم  ضورقلا  ققحت  مل  اذامل 

تاعورشم رسألا  نم  ديزملا  أدبت  مل  اذاملو  ؟  تققح
سأر ىلع  لوصحلا  نآلا  مھعسوب  هنأ  املاط   ، ةديدج
اًریثك نأ  وھ  كلذ  باوجو  ؟  ةلمتحم ةدئاف  راعسأب  لاملا 
ىتح  ، عورشم ءدب  نوعیطتسي  وأ ال  نوبغري  ءارقفلا ال  نم 
كلت ءارو  بابسألا  نوكتس   ) ضارتقالا مھنكمي  امدنع 
يذلا عساتلا  لصفلل  سیئرلا  عوضوملا  يھ  ةلاحلا 

وھ اًكابرإ  رثكألا  ءيشلا  نإ  لامعألا .) ةداير  هیف  شقانن 
رغصلا يھانتم  ليومت  تاسسؤم  ثالث  دوجو  مغرو  هنأ 

ةیئاوشعلا قطانملا  يف  اًضورق  مدقت  تناك  رثكأ  ىتح  وأ 
نم وھ  طقف  رسألا  عبر  يلاوح  نإف   ، دابأ ردیح  يف 
ىلإ رسألا  ددع  فصن  نم  رثكأ  أجل  امیف   ، اھنم ضرتقا 
راعسأب مھوضرقأ  نيذلا  نیيدیلقتلا  لاومألا  يضرقم 
دوجوب ةحيرشلا  كلت  ًابيرقت  رثأتت  ملو  ریثكب  ىلعأ  ةدئاف 

نأ ىلع  ةردقلا  يعدن  ال  اننإ   . رغصلا ةیھانتم  ضورقلا 
نم عونلا  اذھ  لعجت  يتلا  بابسألل  ًالماك  اًریسفت  مدقن 

حجرألا ىلع  كلذ  نكلو   ، ربكأ جاورب  ىظحي  ال  ضورقلا 
راعسأب ضارقإلا  ىلع  اًرداق  هلعجي  امب  اًديدحت  قلعتي 
هدعاوق  ، يأ ةیلعاف –  رثكأ  نوكي  نأو  صخرأ  ةدئاف 



. هئالمع ىلع  اھضرفي  يتلا  تقولا  دویقو  ةمراصلا 
ضورقلل يداعلا  جذومنلا  ةیصوصخو  ةمارص  نإ 

ءاضعأ نأل  اًرظن  هنأ   ، ةیحان نم   ، ينعت رغصلا  ةیھانتم 
ءاسنلا نإف   ، اًضعب مھضعب  نع  نولوؤسم  ةعومجملا 

نل نيرخآلا  لامعأ  يف  لخدتلاب  نعتمتسي  ال  يئاللا 
ةعومجملا ءاضعأ  ضفري  امبرو   . قاحتلالا يف  نبغري 

، مھتعومجم نمض  اًدیج  مھنوفرعي  ال  نيذلا  ءالؤھ  لوبق 
نیقحتلملا دض  زییمت  ىلع  يوطني  يذلا  رمألا  وھو 
ةكرتشملا ةیلوؤسملا  نم  عونلا  اذھ  قیعيو   . ددجلا

اًوضع نوكت  امدنعف   ، ةرطاخملا يف  نوبغري  نيذلا  ءالؤھ 
يقاب سرام  ول  اًمئاد  دوت  فوسف   ، ام ةعومجم  نمض 

نم نكمم  ردق  ربكأب  مھلامعأ  اًعیمج  ةعومجملا  ءاضعأ 
. نامألا

ىلع لوصحلا  نم  عوبسأ  بقع  دادسلا  ءدب  ربتعي  الو 
ةجاحب نونوكي  نيذلا  صاخشألا  ىدل  ًایلاثم  اًرمأ  ضرقلا 

ىتم نأشب  اًمامت  نيدكأتم  ریغ  مھنكل  لاملا  ىلإ  ةلجاع 
هكردت رمأ  وھو   . دادسلا يف  ءدبلا  مھعسوب  نوكیس 
مدقت اھنإف  اذلو  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم 

، ةئراطلا ةیحصلا  ةياعرلا  تاقفن  نأشب  تاءانثتسا  ًانایحأ 
نمض اًدحاو  ًاببس  نوكت  نأ  ودعت  ال  ةياعرلا  هذھ  نأ  دیب 

. ًالجاع اًضرق  جاتحي  ءرملا  لعجت  ةلمتحم  ةریثك  بابسأ 
ةأجف كنبال  حنست  امدنع  ثدحي  اذام   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
يف ةوقب  هدعاست  فوس  ةرود  ىلع  لوصحلل  ةصرف 
ةیبور نویلم  غلبت  ةرودلا  ةفلكت  نأ  الإ   ، ينھملا هراسم 

،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   179)
فوس حجرألا  ىلع  كنإف  ؟  مداقلا دحألا  عفدُت  نأ  بجيو 

مث  ، ةرودلا ةفلكت  عفدتو   ، يلحم لام  ضرقم  نم  ضرتقت 
ىنستي ىتح  يفاضإ  لمع  نع  ثحبلا  يف  ذئدنع  أدبت 

عم ةنورملا  هذھب  ىظحت  نل  كنكل   ، ضرقلا دادس  كل 



. رغصلا ةیھانتم  ضورقلل  ةحناملا  تاھجلا 
نع مجحت  كلعجي  فوس  هسفن  بلطملا  نأ  دب  الو 
ةرتف دعب  الإ  اًرامث  يتؤت  يتلا ال  تاعورشملا  يف  لوخدلا 
ةلویس كيدل  رفوتت  نأ  يغبني  هنأل  اًرظن  كلذو   ، تقولا نم 

ةلودجملا تاعفدلا  دادس  نم  نكمتت  ىتح  ةیفاك 
ىدحإ دلیف » اكيرإ  و« دناب » ينیھور   » عنقأ دقو   . ًایعوبسأ
يھو  ، دنھلا يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم 

نأ  ، اھل اًرقم  اتكلك  نم  ذختت  يتلا  ةيرقلا  ةیھافر  ةیعمج 
ًایئاوشع مھرایتخا  متي  ءالمعلا  نم  ةعومجمل  حمست 

نم نيرھش  دعب  ةلودجملا  طاسقألا  دادس  يف  ءدبلاب 
. لاحلا ناك  امك  عوبسأ  نم  ًالدب   ، ضرقلا ىلع  مھلوصح 

دادسلا مھیلع  ناك  نيذلا  ءالمعلا  نیب  انراق  امدنعو 
لودجلاب نیمزتلم  اولظ  نيذلا  ءالؤھ  نیبو  نيرخأتم 

تناك ىلوألا  ةعومجملا  نأ  ادجو   ، ضرقلا دادسل  يداعلا 
، اًمجح ربكأو  ةرطاخم  رثكأ  تاعورشم  أدبت  حجرألا  ىلع 

بایث ضعب  ءارش  درجم  نم  ًالدب  ةكایح  ةنیكام  ءارش  لثم 
حجرألا ىلع  مھنأ  ينعي  ام  وھو   15. اھعیب ةداعإو  يراسلا 

عمو هنأ  الإ   . رثكأ لام  ينج  ىلع  ردقأ  نونوكي  فوس 
تررق دقف   ، ءالمعلا اضر  يف  ةحضاولا  ةدايزلا  مغرو   ، كلذ

اھجذومنل ةدوعلا  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  ةسسؤم 
يف دادسلا  نع  فلختلا  تالدعم  نأل  اًرظن  يدیلقتلا 

، ةدشب ةیندتم  تلاز  ام  اھنأ  مغرو   ، ةديدجلا تاعومجملا 
يف يتلا  كلتب  ةنراقم  ةيوئم  طاقن  ةبسنب 8  ىلعأ  تناك 

. يلصألا ضارقإلا  جمانرب 
نأ ىرن  اننإف  جئاتنلا  هذھ  لكل  اًصیخلت  مدقن  ىتحو 
نع فلختلا  يف  رفصلا   » ىوتسم غولب  ىلع  رارصإلا 

يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  مظعم  ّزیمُي  يذلا  دادسلا »
نم ریثكل  ةبسنلاب  ةمارصلا  ديدش  اًرمأ  ربتعي  رغصلا 
نیب حضاو  رتوت  كانھف   ، صخألابو  . نیلمتحملا نیضرتقملا 



لامعألا ةداير  رھوجو  رغصلا  يھانتم  ضارقإلا  حور 
نإو  ، رطاخملا ىلع  مادقإلاب  ةداع  طبترت  يتلا   ، ةیقیقحلا

جذومنلا نإ   ، ًالثم  ، لیق دقو   . ًانایحأ لشفت  كش  الو  تناك 
ىلع وأ   ) ًایبسن سالفإلا  هیف  لھسي  يذلا  يكيرمألا 
راع ةمصو  ةرورضلاب  هبحصت  نأ  نود  ًالھس ) ناك  لقألا 
،( صخألاب يبروألا  جذومنلا  نم  ضیقنلا  ىلع   ) ةریبك
يف لامعألا  ةداير  ةفاقث  ةيویح  ىلإ  ریبك  لكشب  دوعي 
دعاوق نأ  دجن   ، ضیقنلا ىلعو  نكل   . تاعورشملا
وحن ىلع  تیسرُأ  دق  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  ةسسؤم 

. لشفلا عم  حماستي  ال 
امدنع رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  بیصت  لھ 
دادسلا نع  فلختلا  يف  رفصلا  ىوتسم  غولب  ىلع  رصت 

ىلع يدؤت  نأ  تاسسؤملا  هذھل  نكمي  لھ  ؟  نیضرتقملا
ربع  ، يراجتلاو يعمتجملا  نیيوتسملا  ىلع   ، لضفأ وحن 
نع فلختلا  ضعبل  اًشماھ  كرتت  دعاوقل  اھئاسرإ 

يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  ةداق  مظعم  نمؤيو  ؟  دادسلا
ضفخ نأو   ، اذكھ تسیل  ةلاحلا  نأب  اًخسار  ًاناميإ  رغصلا 
ىلإ يضفي  نأ  نكمي  دادسلا  نع  فلختلا  نم  مھطوحت 
امف ؛  كلذ يف  مات  باوص  ىلع  نونوكي  امبرو   . ةیثراك جئاتن 
مھل رفوت  ال  تائیب  نمض  نولمعي  لاح  ةيأ  ىلع  اولاز 
لاح يف  اھیلإ  ءوجللا  مھنكمي  ًادج  ةلیلق  تاذالم  ىوس 
اًمامت مھنأ  ينعي  ام   ، ضرقلا مھل  ددسي  الأ  لیمع  ررق 
ىلإ ءوجللا  مھیلع  نوكیس   ، كونبلا عم  لاحلا  وھ  املثم 
نإف  ، ةدع حاون  نمو   . جعزملاو ءيطبلا  مكاحملا  ماظن 

ًایعامتجا اًقافتا  دادسلا  ةیلمع  لعج  نع  قثبني  مھحاجن 
دَّدسُت فوس  ضورقلا  نأ  عمتجملا  نمضي  هیفو   ، ًاینمض
ميدقت رغصلا  يھانتم  ليومتلا  ةسسؤم  لصاوت  امیف 
ةقثلل جردتملا  ءانبلا  اذھ  نوكي  امبرو   . ضورقلا نم  ديزملا 

تاسسؤم نم  اًریثك  تلعج  يتلا  بابسألا  دحأ  وھ 



بلطملا نع  ًایجيردت  دعتبت  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 
يفو  . ةكرتشملا ةیلوؤسملاب  صاخلا  يمسرلا 
ةیلمع يف  اًقرف  دجت  مل  تاساردلا  ىدحإ  نإف   ، ةقیقحلا
دوقعب ًایمسر  نیمزلم  ءالمعلا  ناك  ءاوس  دادسلا 
مھتاءاقل نولصاوي  مھنأ  املاط  ال،  وأ  ةكرتشم  ةیلوؤسم 
تاقالعلا نأ  ىرخأ  ةسارد  تدجو  دقو   ) ةيرودلا

ال امدنع  اًعيرس  ززعتت  ال  ةعومجملا  نمض  ةیعامتجالا 
ةياھن يفو   ، ًايرھش كلذ  نع  ًالدب  امنإو   ، ًایعوبسأ نوقتلي 
نیب دادسلا  نع  فلختلا  ةبسن  عفترت  فاطملا 

16 (. نیضرتقملا
ىلع زكتري  يذلا  يعامتجالا  نزاوتلا  نأ  دب  ال  نكلو 

ةيرارمتسا ىلع  صرحلاو  ةیعامجلا  ةیلوؤسملا  ةیئانث 
. ام اًعون  ًاشھ  ًانزاوت  ربتعي  ليومتلا  ةسسؤم  عم  ةقالعلا 

عیمجلا نوك  وھ  ضرقلا  دادسل  ينعفدي  ام  ناك  اذإف 
ضرق ىلع  لوصحلا  يل  حیتیس  كلذ  نوكو   ، كلذ نولعفي 
ضرقلا ددسأس  تنك  اذإ  ام  ةلأسم  نإف   ، ًالبقتسم ديدج 
نيرخآلا نأ  دقتعأ  ام  ىلع  ةفقوتم  حبصت  هددسأ  نل  وأ 
ينعنقأ ام  اذإو   . ةسسؤملا لبقتسم  ىلعو  هنولعفیس 
فوسف  ، دادسلا نع  فلختلا  ددصب  عیمجلا  نأب  دحأ 
سالفإلا ةفاح  ىلع  ةسسؤملا  نأ  ىلإ  ينظ  بھذي 

نم ديزملا  ىلع  لوصحلا  نع  فقوتأس  لاحلا  هذھ  يفو 
اًعيرس فشكََتي  نأ  فقوملل  نكمي   ، اذكھو  . اھنم ضورقلا 

. راكفألا يف  لوحت  لصحي  امدنع 
ةقطنم يف  انادنابس »  » ةسسؤم عم  ثدح  ام  وھ  كلذو 
ةكرح زكرم  ربتعت  يتلا  شيدارب  اردنأ  ةيالوب  انشيرك 
ضعب ناك  دقف   . دنھلا يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 

هذھ يف  نییسایسلا  ضعبو  ةموكحلا  يلوؤسم 
ليومتلا ةسسؤم  ةناكم  زيزعت  ىلع  نوصرحي  ةقطنملا 

هیلعو  . مھیسفانم نم  صلختلا  اوررق  اذھلو   ، مھب ةصاخلا 



بسحب وأ   ) ةیلحملا ةغللاب  ةقطانلا  فحصلا  تلفح  دقف 
ودبت وحن  ىلع  تممص  ةفئاز  اًفحص  تناك   ، ضعبلا ةياور 

ماعلا 2005، لالخ  كلذو  ةیقیقح ) فحص  اھنأكو  هعم 
اھضعب تدروأو  يدير .» اجامداب   » لوح ةيرابخإ  ريراقتب 

ىلإ ىرخأ  تبھذ  امیف  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  اھبورھ  ربخ 
لبقتسم نأ  اھادؤم  ريراقتلا  كلت  ناكو   . اھجوز تلتق  اھنأ 
دادسل وعدي  ام  كانھ  دعي  مل  هنأو   ، ىھتنا دق  انادنابس » »
يعدت فحصلا »  » هذھ تاحفص  ىدحإ  انيأرو  لب   . ضرقلا

نأ نیضرتقملا  ىلع  تحرتقا  اھسفن  اجامداب »  » نأ
نم اھیفكي  ام  تعمج  دق  اھنأل  كلذو   ، دادسلا نع  اوفلختي 

. ةلودلا ةرداغمل  اھلیبس  يفو  لاملا 
راكفألا يف  ًالوحت  ثدحت  نأ  اًعراب  ًالمع  ناك  دقل 
ضوقت نأ  اھلالخ  نم  كنكمي  يتلا  اھتاذ  ةقيرطلاب 
ليومتلا تاسسؤم  ىدحإ  نأب  سانلا  عانقإف  ؛  ةسسؤملا
لبسلا رسيأ  وھ  لبقتسم  يأ  اھرظتني  رغصلا ال  يھانتم 

نأل اًرظن  لعفلاب –  لبقتسم  اھل  نوكي  نل  هنأ  نامضل 
ةحلصم يف  ذئدنع  حبصي  فوس  دادسلا  نع  فلختلا 

مغر  ) كابترالا نم  ةلاح  اجامداب »  » تباتنا  . عیمجلا
ىشاحتت ىتح  اكيرمأل  اھبورھ  ةركف  نم  اھتيرخس 

ناك دقف   ، لاح ةيأ  ىلعو  اھتامازتلا –  ةھجاوم 
،( سكعلا سیلو   ، اھلاومأ مھتزوحب  نم  مھ  نوضرتقملا 

اھترایس تداقف   . كلذل يدصتلا  ىلع  ةمزاع  تناك  اھنكل 
لك نمض  تاعمجت  يف  كراشت  تحارو   ، ةيالولا ربع 
تلز ام  : » لوقت يھو   ، ةریبكلا ىرقلاو  ةریغصلا  تادلبلا 

«. ناكم يأ  ىلإ  ةبھاذ  تسل   ، انھ
ةعضب الإ  يھ  ام  نكلو   . ةمزألا هذھ  لیتف  عزن  مت  اذكھو 
ةديدج ةحیضف » » سرام 2006  يف  تعلدنا  ىتح   ، رھشأ
يفو  . ةشاشھلا بناوج  نم  ديدج  بناج  نع  تفشك 
ىدحإ  ،« ریش و« انادنابس »  » تمھتُا  ، ةرملا هذھ 



نم ةعومجم  مادقإ  ءارو  ببسلا  امھنأب   ، اھتاسفانم
نم ةديدج  ةلسلس  بسحبو   . راحتنالا ىلع  نیحالفلا 

ءالمعلا ضورقلا  وفظوم  عفد  دقف   ، ةیفحصلا تالاقملا 
رقتفت ًاطوغض  مھیلع  اوسرام  ذئدعب  مث   ، طارفإب ضارتقالل 

الك تركنأ  دقو   . دادسلاب اوموقي  ىتح  ةھازنلل 
هنأ دیب   ، ًالیصفتو ةلمج  تاماھتالا  هذھ  نیتسسؤملا 
يحل يرادإلا  ضوفملا  ناك   ، لولح يأل  لصوتلا  لبقو 
ضورقلل صاخشألا  دادس  نأب  اًرارق  ذختا  دق  انشيرك 

. ينوناق ریغ   .... ربتعي ریش »  » وأ انادنابس » ةقحتسملا لـ»
يف ًابيرقت  اًعیمج  ءالمعلا  فقوت  ىتح  مايأ  الإ  يھ  امو 
نويدلا ةمیق  تناكو   . دادسلا نع  انشيرك  يح 

غلبت 590 انشيرك  يح  يف  انادنابس » لـ» ةقحتسملا 
لداعت بسحب  رالود  نویلم   34.5  ) ابيرقت ةیبور  نویلم 
لثمي ناك  ام  وھو   ، ةمزألا تعلدنا  امدنع  ةیئارشلا ) ةوقلا 

ربع انادنابس »  » ضورق يلامجإ  ةظفحم  نم  ةئاملا  يف   25
يف 2006. دنھلا 

يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  يلوؤسم  نأ  نم  مغرلابو 
نم اًعيرس  اونكمتو  ضوفملا  ءاسؤر  ىلإ  اوھجوت  رغصلا 

. اًعقاو حبصأ  دق  ناك  ررضلا  نإف   ، رارقلا ءاغلإب  مھعانقإ 
نولعفي امنإف  دادسلاب  نوموقي  امدنع  سانلا  نإف  اذكھو 
سانلا فقوتي  امدنعو   ، دادسلاب نوموقي  نيرخآلا  نآل  كلذ 

نوفنأتسي مھلعج  ناكمب  ةبوعصلا  نم  حبصي   ، كلذ نع 
كانھ ناك   ، ةمزألا كلت  ىلع  ةنس  ءاضقنا  مغرف   . دادسلا
نیعتي لاز  ام  ةقحتسملا  ضورقلا  نم  ةئاملا  يف   70

يف ضورقلا  وفظوم  نیحلا  كلذ  ذنم  داع  دقو   . اھدادس
كلذب ترثأت  يتلا  ىرقلا  نم  ةيرق  لك  ىلإ  انادنابس » »
اوماق لاح  يف  ةديدج  اًضورق  مھئالمع  ىلع  اوضرع  ثیح 
دئاوف يأ  نودب   ) بسحو ةميدقلا  ضورقلا  دادسب 
ضعب يف  اًریثأت  ثدحت  ضورعلا  هذھ  نأ  حیحص  ةیفاضإ .)



فصن ةداعتسا  نم  نوفظوملا  نكمت  ثیح  ىرقلا 
لماعلا لافغإ  نكمي  ال  هنأ  الإ   ، ةقحتسملا ضورقلا 

17. نيرخآلا وذح  نوذحي  نیضرتقملا  لعجي  يذلا  يسفنلا 
يفو  ، دادسلاب موقي  عیمجلا  ناك   ، ىرقلا ضعب  يفف 
نيذلا ءالؤھ  كلذ  يف  امب   ، نوضفري عیمجلا  ناك   ، ىرخأ
مھل قحي  ىتح  نیطسق  ىوس  مھیلع  ىقبت  دق  نكي  مل 
نيذلا ءالؤھ  طسو  ىتحو  لب   . ديدج ضرق  ىلع  لوصحلا 
ىتح دحاو  طسق  ىوس  مھیلع  ىقبت  دق  نكي  مل 
دادس نإ  ىتح   ) ديدج ضرق  ىلع  لوصحلا  اوقحتسي 

، ةیفاضإ ةیبور  مھل بـ800  يتأیس  ناك  ةیبور  يلاوح 150 
اھوسدي ىتح  وأ  اھدادسب  اوموقي  نأ  ذئدنع  مھنكميو 

ةرم دادسلا  نع  فلختلا  اوررق  ام  اذإ   ، مھبویج يف 
اھیف يقب  دق  نكي  مل  يتلا  ضورقلا  عبر  نإف   ،( ىرخأ
ءالؤھ نوكي  نأ  حَّجرُيو   . ددسُت مل  ةدحاو  ةعفد  ىوس 
نكي مل  تاعومجم  نمض  ءاضعأ  دادسلا  نع  نيرخأتملا 

. دادسلاب موقي  رخآ  دحأ  اھیف 
ترركت نأ  انشيرك  يف  ضورقلا  دادس  ةمزأ  تثبل  امو 

و2009 يماع 2008  لالخ  اسيروأو  اكاتانراك  يتيالو  يف 
يسایس لخدت  اھبحصي  مل  ناك  نإو   ، بیترتلا ىلع 
سالفإ ىلإ  ىدأ  امم   ، نیترملا نیتاھ  يف  حضاو 
تاسسؤم ىدحإ  يھو   ،(KAS « ) سأ هيأ  يك   » ةسسؤم

فقوت دقف   . ةریبكلا ىرخألا  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 
هيإ يك   » ىدل ةلویسلا  تدفن  نأ  دعب  دادسلا  نع  عیمجلا 
ةمزأ تناكو   . ةديدج ضورق  فرص  عیطتست  دعت  ملو  سأ »
ًابيرقت لثمت  شيدارب  اردنأ  يف  تعقو  يتلا  فيرخ 2010 

ذإ  . عسوأ قاطن  ىلع  نكل  ةمزأل 2006،  اًرركم  ويرانیس 
نیحالفلا راحتنا  تایلمع  ىرخأ  ةرم  نویسایسلا  لغتسا 

رغصلا يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  ةمجاھمل  ةعيرذك 
ضورقلا دادس  فقوت  ىرخأ  ةرمو   ، ةیلوؤسملا اھلیمحتو 



لاصيإ يف  كلذ  ببست  دقو   . ةموكحلا لخدت  درجمب  اًمامت 
سأ  » لثم رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  ربكأ  ضعب 

. سالفإلا ةفاح  ىلإ  ریش » و« انادنابس » و« سأ » يك 
ليومتلا تاسسؤم  نأ  ىلإ  ثداوحلا  كلت  لثم  ریشتو 

ىلع زكرت  امدنع  قح  ىلع  نوكت  امبر  رغصلا  يھانتم 
اذھبو  ، نیضرتقملا ىدل  ریكفتلا  يف  لوحتلا  تایلآ  ةرادإ 
لعج ىلع  اورصي  نأ  مھل  ةبسنلاب  ًایقطنم  نوكي  امبر 
حتفف  . رخآ ءيش  لك  قوف  دادسلا  يف  طابضنالل  ةيولوألا 
ةلیسوك ناك  ولو  ىتح   ، دادسلا نع  فلختلا  مامأ  بابلا 

يدؤي امبر   ، ةيرورضلا رطاخملا  ةھجاوم  ىلع  عیجشتلل 
ىلع ظافحلا  مھل  حیتي  يذلا  يعامتجالا  دقعلا  خسفل 

ةضفخنم ةدئافلا  راعسأ  ءاقبإو  ةیلاع  دادس  تالدعم 
. ًایبسن

ينعي دادسلا  يف  طابضنالا  ىلع  يرورضلا  زیكرتلا  نإ 
ةقيرطلا وھ  سیل  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  نأ  انمض 
نوديري نيذلا  لامعألا  داور  ليومتل  ىلثملا  وأ  ةیعیبطلا 

يفو  . ةریغصلا تاعورشملا  نم  ربكأ  لامعأب  اوموقي  نأ 
يف وأ  نوكیلسلا  يداو  يف  حجان  لامعأ  دئار  لك  لباقم 
نإ  . لشفلل نوضرعتي  نوریثك  كانھ  ناك   ، رخآ ناكم  يأ 
متي مل   ، هانيأر امك   ، رغصلا يھانتم  ليومتلا  جذومن 
يف ةریبك  ةیلام  غلابم  عضوب  حمسي  وحن  ىلع  همیمصت 
هذھ تسیلو   . لشفلل ةضرُع  نونوكي  دق  صاخشأ  يديأ 

ضارقإلاب ةصاخلا  ةيؤرلا  يف  روصق  ببس  الو   ، ةفداصم
تحاتأ يتلا  دعاوقلل  ةیمتح  عباوت  امنإو  ؛  رغصلا يھانتم 
اًدادعأ ضرقت  نأ  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤمل 

. ةضفخنم ةدئاف  راعسأب  ءارقفلا  نم  ةریبك 
رغصلا يھانتم  ضارقإلا  لثمي  ال  امبر   ، كلذ قوفو 
نيذلا لامعألا  داور  فاشتكال  ةلاعفلا  ةقيرطلا 

تاعورشم سیسأتل  ذئدنع  مھتریسم  نولصاویس 



ىلع مھلمحل  ةیفاكلا  عفاودلا  هئالمعل  رفوي  وھف  ؛  ىربك
مئالملا بولسألا  سیل  وھف  كلذلو   ، رطاخملا يدافت 

. رطاخملل ةیھش  مھيدل  نمم  صاخشألا  فاشتكال 
تالاكو ىھابتت  ذإ  ةیسكع –  جذامن  اًمئاد  كانھ   ، عبطلاب

ةكبش ربع  اھعقاوم  ىلع  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 
تالحم لسالس  ىلإ  تلوحت  ةریغص  رجاتمب  تنرتنإلا 
طسوتم نإ   . ةدعابتمو ةلیلق  جذامن  ىقبت  اھنأ  الإ   ، ةئزجت

فالآ نم 7  طقف  دادزي  انادنابس »  » هحنمت يذلا  ضرقلا 
( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  ًایكيرمأ  اًرالود   320  ) ةیبور

ًایكيرمأ اًرالود   460  ) ةیبور فالآ  ىلإ 10  ىلوألا  ةرودلا  يف 
، تاونس ثالث  دعب  ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب 

اًرالود  686  ) ةیبور فلأ  زواجتت 15  ضورق  كانھ  تسیلو 
وبري ام  دعبو  ةیئارشلا .) ةوقلا  لداعت  بسحب  ًایكيرمأ 
كنب ضورق  تلاز  ام   ، لمعلا نم  ةنس  نیثالث  ىلع 

. اًدج ةریغص   ، اھمظعم يف   ،« نیمارج »

؟ ربكأ تاكرش  ليومت  نكمي  فیك 
رغصلا يھانتم  ضارقإلا  نأ  ءيش  يف  مھي  دق ال  نكلو 

نإف  ، انيأر امكو   . نیضرتقملا رابك  ضارقإل  اًئیھُم  سیل 
ىلع ةمارص  دشأ  حجرألا  ىلع  حبصت  ضارقإلا  دویق 
اًعون ىنغألا  ءالؤھ  ىلع  اھنم  رقفلا  يديدش  نیضرتقملا 
ًالوأ أدبتف  ةیعیبط –  جُّرَدت  ةیلمع  كانھ  نوكت  امبر   . ام
يمنُتو  ، رغصلا يھانتم  ليومت  ةسسؤم  نم  ضارتقالاب 

. كونبلا دحأل  لقتنت  كلذ  دعب  مث   ، كعورشم
رثكألا تاعورشملا  نأ  ودبي  ال  هنإف   ، ظحلا ءوسلو 

. ةلوھسلا نم  ةجردلا  كلتب  ضورقلا  ىلع  لصحت  اًخوسر 
اھلعجت رطاخم  هجاوت  تاعورشملا  هذھ  نأ   ، اًصوصخو
ليومتلا تالاكوو  نیيدیلقتلا  لاومألا  يضرقم  ةردق  قوف 
لصحت نأ  نم  ىندأ  اًضيأ  اھنكلو   ، اًعم رغصلا  يھانتم 



دق يل » وایم   » ناك فیص 2010،  يفو   . يكنب ليومت  ىلع 
. ةینیصلا وستجناھ  ةنيدم  يف  اًحجان  لامعأ  لجر  حبصأ 

لمعلا هل  ىنست  دقف   ، بيردتلاب اًسدنھم  ناك  هنألو 
تاكرشلا نم  ديدعلا  يف  بوساحلا  ةمظنأ  بیكرت  ينفك 

نیعتي ناك  هنأ  يف  نمكت  تناك  ةلكشملا  نكل   . ةیلحملا
لصحي الو   ، ًالوأ تایجمربلاو  ةزھجألا  يرتشي  نأ  هیلع 

كانھ نكي  مل   . ماظنلا بیكرت  دعب  الإ  كلذ  نع  هرجأ  ىلع 
ةصرف هل  تحنس   ، ةرم تاذو   . اًضرق هحنمي  نأ  نكمي  دحأ 

نم ناك  هنأ  دیب   ، اًدج حبرم  دقع  ىلع  لوصحلل  مدقتلا 
ةلویسلا نم  اًردق  جاتحیس  دقعلا  كلذب  زوفلا  نأ  حضاولا 

ناك ءارغإلا  نأل  اًرظنو  نكل   . هيدل اًرفوتم  ناك  ام  قوفي 
وایم  » رضحتسيو  . ةصقانملل مدقتو  اًمدق  ىضم  دقف  ًايوق 
امدنع  ، دقعلاب هتكرش  زوف  تبقعأ  يتلا  مايألا  كلت  يل »
نكل  ، بولطملا لاملا  عمجي  ىتح  باوبألا  لك  قرطي  حار 
ةياھن ينعي  دقعلا  ذیفنت  يف  هرثعت  ناك   . ىودج نود 

، هبناج نم  ةتیمتسم  ةلواحم  يفو   . هلبقتسمل ةموتحم 
رخآ دقع  ةمث  ناك  دقف  ؛  ىربك ةرماغم  ضوخ  ررق 
ناك دقع  وھو   ، ةلودلل ةكولمم  ةكرش  هتحرط  تاصقانملل 
لاح يف  اًمدقم  هتمیق  نم  ةعفد  ىلع  هبجومب  لصحیس 
دقعلا ليومت  يف  اھمادختسا  هعسوب  نأ  ىأرو   ، هب زاف 
يتلا لاومألا  مادختسا  هنكمي   ، امبر  ، كلذ دعب  مث   . لوألا
مدقتي نأ  ررق   . يناثلا ليومت  يف  لوألا  دقعلا  نم  اھینجي 
لاملا ضعب  ةراسخب  هبأي  ملو  ةأرجلا –  ةغلاب  ةصقانمب 
امدنع ءاسملا  كلذ  ركذي  لاز  امو   . اھب زوفلا  لیبس  يف 
تناك نإ  امو  اھب  مدقت  يتلا  ةصقانملا  ةجیتن  بقرتي  ناك 

مھلزانمل باھذلا  هیفظوم  نم  بلط   . لوبقلاب ىظحتس 
يواخلا بتكملا  ضرأ  عرذي  تاعاسلا  وھ  ىضمأو  اًركاب 

، هب مدقت  يذلا  ءاطعلا  زاف   ، ةياھنلا يفو   . ًاباھذو ةئیج 
، هیلع قفدتي  لاملا  أدب   . هتلكشم تَّلُح  ام  وحن  ىلعو 



امدنع  ) ضورقلا مھعمو  نوعسي  كونبلا  ولوؤسم  هءاجو 
ولوؤسم أدب   ، ناوي نویلم  ـ20  لا زجاح  هتداريإ  تزواجت 

(. هباب نوقرطي  كونبلا 
ةجرد ىلع  لصاح  وھو  يل » وایم   » ىلع ناك  دقل 
رطاخي نأ   ، ًالوبقم لامعأ  جذومن  قبطيو  ةدیج  ةیملع 
نادنان و« يثروم » ناياران   » امأ  . ءاقبلا نم  نكمتي  ىتح 
اھیلع الصح  يتلا  ةیملعلا  امھتاجرد  مغرو   ،« يناكیلین

اعیطتسي ملف   ، قيرعلا ایجولونكتلل  دنھلا  دھعم  نم 
نأ دعب   ،« سیسوفنإ  » مھتكرش ءدبل  ضرق  ىلع  لوصحلا 

ناكلمي ال  امھنأب  ًاللعتم  كنبلا  لوؤسم  كلذ  ضفر 
. اھساسأ ىلع  امھضرقي  نأ  كنبلل  نكمي  تادوجوم 

تاكرش تايربك  ىدحإ  سیسوفنإ »  » تحبصأ مویلاو 
دجوي ال  هنأ  ضرتفن  نأ  بعصيو   . ملاعلا يف  تایجمربلا 
حاجنلا نكل   ، ةثالثلا صاخشألا  ءالؤھ  لثم  نوریثك  نورخآ 
ليومتلا ىلع  لوصحلا  مھیلع  رذعت  امدنع  مھفلاحي  مل 

. بسانملا تقولا  يف  بسانملا 
رمتست مث  اھقالطإ  متي  يتلا  تاعورشملا  كلت  ىتحو 
ةبوعص ىدافتت  نأ  اھنكمي  اًنیعم ال  اًمجح  غلبت  ىتح  ومنتو 
ةعقاولا روبيریت »  » ةنيدم ربتعت   . لاملا سأر  ىلع  لوصحلا 

يت ـ» لا ناصمق  ةعانص  زكرم  يھ   ، دنھلا بونج  يف 
نم ةئاملا  يف  جاتنإ 70  كانھ  متي   ) دنھلا يف  تریش »
يتلا تاكرشلا  ىظحتو  دنھلا .) يف  ةطیخملا  بایثلا 

نورتشملا يتأي  ذإ  ؛  ةیملاع ةعمسب  ةقطنملا  يف  لمعت 
ةریبك تایبلط  ميدقتل  كانھ  ىلإ  ملاعلا  عاقب  ىتش  نم 
ةنيدملا تبذتجا   ، لاحلا ةعیبطبو   . اھنوديري يتلا  عئاضبلل 
جیسنلا ةعانص  يف  نولمعي  نمم  نیبوھوم  لامعأ  داور 
لامعأ داور  نم  همضت  امع  الضف   ، دنھلا ءاحنأ  عیمج  نم 
لاجم يف  ةلماعلا  ةيرثلا  رسألا  ءانبأ  مھو   ، رثك نییلحم 
لامعألا داور  ناك  ردنوجلا .) ةقبطل  نومتني  نمم   ) ةعارزلا



، ةشھدلل وعدي  ال  امبو   ، ةنيدملا جراخ  نم  نیمداقلا 
؛ لامعألا نم  عونلا  اذھ  يف  ربكأ  ةربخب  نوظحي 

يتلا كلت  اھتءافك  يف  قوفت  اھنوريدي  يتلا  تاكرشلاف 
نم ردق  يأب  مھنكميو   . ردنوجلا ةقبطل  نومتنملا  اھسَّسأ 
وعدي اممو   . ربكأ تایمك  اوردصيو  اوجتني  نأ   ، لاملا سأر 
يتلا ةيداعلا  تاكرشلا  نأ   ، كلذ عم   ، دشأ ةشھدل 
سأرب أدبت  ردنوجلا »  » ةقبطل نومتني  صاخشأ  اھكلمي 
ةكولمملا كلت  هب  أدبت  ام  فاعضأ  ةثالث  هردق  غلبي  لام 

لاملا مھضارقإ  نم  ًالدبو   18. ةنيدملا جراخ  نم  نیمداقلل 
عونلا اذھ  ةربخ  مھيدل  نمم  ةنيدملا  جراخ  نم  نیمداقلل 
مھتاكرش ردنوجلا  ءايرثأ  سسأ  دقف   ، لامعألا نم 

. لاجملا اذھ  يف  ةربخلل  ماتلا  مھراقتفا  مغرب   ، ةصاخلا
دعاستو كونبلا  لخدتت  مل  اذامل  وأ  ؟  كلذ اولعف  اذاملف 

ربكأ تاكرش  سیسأت  ىلع  جراخلا  نم  نیمداقلا  ءالؤھ 
هذھ ىتح  هنأ  وھ  كلذ  باوجو  ؟  ةلاحلا هذھ  يف 
يتلا ةيداعلا  ةكرشلا  تناك   ) ام اًعون  ةریبكلا  تاكرشلا 
لام سأر  مھسأ  كلمت  ةنيدملا  جراخ  نم  صخش  اھكلمي 

بسحب يكيرمأ  رالود  فلأ  وأ 347  ةیبور  نویلم  اھردق 2.9 
يتلا تالكشملل  ضرعتت  تناك  ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت 

« ردنوجلا  » ةقبطل نومتنملا  سسأ  دقل   . اقباس اھانلوانت 
ملو  ، مھعمتجم يف  نوقثي  اوناك  مھنأل  ةصاخلا  مھتاكرش 
جراخلا نم  نیمداقلا  ءالؤھ  نأ  نم  نینقیتسم  اونوكي 
. ضورق نم  هیلع  نولصحي  ام  مھل  نوددسي  فوس 

تلواح دقف   ، ةلكشملا هذھل  ةیمانلا  لودلا  نم  اًكاردإو 
ىلع كونبلا  لمحل  نیناوقلاب  ةناعتسالا  لودلا  هذھ 
يف دجوت  كلذلو  ؛  ام اًعون  ةریبكلا  تاكرشلا  هذھ  ضارقإ 
مزلت نیناوق  يھو   ،« ةيولوألا عاطق   » مظنت نیناوق  دنھلا 
عاطق ىلإ  اھظفاحم  نم  ةئاملا  يف  ضارقإب 40  كونبلا 
رغصلا يھانتم  ليومتلاو  ةعارزلا  لمشي  يذلا  ةيولوألا 



نأ اھنكمي  يتلا  ةطسوتملاو  ةریغصلا  تاعورشملاو 
قبطنت يتلا  تاكرشلا  ربكأ  لثمت   ) ةریبك تاكرش  مضت 
تاكرشلا نم  ةئاملا  يف  ىلع 95  ديزي  ام  طورشلا  اھیلع 

دق تاكرشلا  ضعب  نأ  كش  الو  دونھلل .) ةكولمملا 
. ليومتلا اذھ  ضعب  نم  اًرامث  ينجت  نأ  تعاطتسا 

لمشیل ماعلا 1998  يف  ةيولوألا  عاطق  ةعسوت  مت  امدنعو 
يتلا تاكرشلا  ترمثتسا   ، ام اًعون  ربكألا  تاكرشلا 
اھیلع تلصح  ةیفاضإ  اًضورق  اًرخؤم  ةلھؤم  تحبصأ 
بساكم تققحو  ةيولوألا  عاطق  نمض  اھلوخد  بجومب 
ضورقلا يف  ةئاملا  يف  اھردق 10  ةدايز  تدأ  دقف   . ةریبك

دادس دعب   ، حابرألا يف  ةئاملا  يف  اھردق 9  ةدايز  ىلإ 
يف اًھجوت  ةمث  نأ  الإ   . ةعئار دئاوع  ةبسن  يھو   19. ضرقلا

، يمازلإلا ضارقإلا  نم  عونلا  اذھ  ءاغلإل  لیمي  مايألا  هذھ 
ضارقإ نأ  نم  كونبلا  ىوكش  ىلإ  هضعب  يف  كلذ  دوعيو 
رطاخم ىلع  يوطنيو  اھیلع  ةفلكلا  ظھاب  تاكرشلا  هذھ 

. ةیلاع
ةدعاولا تاكرشلا  فاشتكال  نوعسي  اًسانأ  كانھ  نإ 
هلعفي ام  وھ  اذھو   . ليومتلا اھل  نورفوي  امیك  ةديدجلا 

امبر اًعوفدم   ،« يل وایم   » ينیصلا لامعألا  لجر  طبضلاب 
يف مھسألل  هئارش  نع  ًالضف   ، ةیصخشلا هتبرجتب 
ام ةيؤر  نع  نوكن  ام  دعبأ  اننكل   . ةدعاولا ةباشلا  تاكرشلا 

رغصلا يھانتم  ليومتلا  يف  ةروث  هرابتعا  نكمي 
عطتسي مل  نآلا  ىتحف  ؛  ةطسوتملاو ةریغصلا  تاكرشلل 

عساو قاطن  ىلع  كلذب  مایقلا  ةیفیك  ىلإ  لصوتلا  دحأ 
ضعب لاخدإ  نوكي  امبر  نكل   . ةیحبرلا قیقحت  عم 

، مكاحملا ءادأ  نیسحت  لثم   ، لامعألا ةئیب  ىلع  تارییغتلا 
تاءارجإ عيرست  مت  امدنعف  ؛  ام قرف  ثودح  يف  ًاببس 

نأ كلذ  نأش  نم  ناك   ، ةيدنھلا مكاحملا  يف  يضاقتلا 
يلاتلابو ضورقلا  ةداعتسا  يف  ربكأ  ةعرس  ىلإ  يدؤي 



نیسحتلا اذھ  نأ  الإ   . لقأ ةدئاف  راعسأو  ربكأ  ضورق  حنم 
. ةيرحسلا اصعلا  وھ  نوكي  نأل  ىقري  ال  مكاحملا  ءادأل 

تالدعم تداز   ، نويدلا ةداعتسا  مكاحم  تسسأت  امدنعف 
تاكرشلل عقاولا  يف  ضفخنا  امیف   ، ىربكلا تاكرشلل 

دق كنبلا  لوؤسم  نأ  هببس  ناك  كلذ  نأ  ودبيو   20. رغصألا
تاكرشلا ضرقي  امدنع  ًایبسن  ةیحبر  رثكأ  رمألا  دجو 

يتلا ضورقلا  لیصحت  عیطتسي  هنأ  نقوي  يتلا  ىربكلا 
. لوصأ نم  همدقت  ام  ىلع  اًدامتعا  اھیلع  تلصح 

كونبلا ةیلكیھ  نع  اًساسأ  ةلكشملا  هذھ  أشنتو 
حبصي  ، اھتعیبطب  ، ةریبك تاسسؤم  اھنأل  اًرظنف  ؛  اھسفن
مھعفدت تازفحم  اھیفظومل  مدقت  نأ  اھیلع  بعصلا  نم 
ذیفنتو تاعورشملا  ةبقارمو  تاكرشلا  نع  يصقتلل 

ًالثم كونبلا  تررق  اذإو   . مامتھالاب ةريدج  تارامثتسا 
دادسلا يف  رثعتلا  تالاح  ىلع  ضورقلا  يفظوم  ةبقاعم 
ضورقلا يفظوم  نإف   ،( ام ّدح  قفو  هنم  دب  ال  رمأ  وھو  )

، اًمامت ةنمآلا  تاعورشملا  نع  ثحبلا  يف  نوعرشیس 
وأ ةریغص  تاكرش  نوكت  نأ  حجرُي  ال  تاعورشم  يھو 

ةھباشم ةیلبقتسم  جذامن  يأ  نإف  اذكھو   . ةفورعم ریغ 
ىلع لصحت  نل  امبر  يثروم » ناياران   » وأ يل » وایم  لـ«

. هجاتحت يذلا  ليومتلا 
ضارقإ نأ  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  ةكرح  تتبثأ  دقل 

نم مغرلابو   . باعص نم  هفنتكي  ام  مغر  ٌنكمم  رمأ  ءارقفلا 
ةایح يف  ضورقلا  هذھ  هثدحت  يذلا  ریثأتلا  ىدم  نأ 
لوصو درجم  نإف   ، لدجلل ًالباق  اًرمأ  لظي  ءارقفلا 
مجحلا ىلإ  اھضورقب  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم 

ملو  . هتاذ دح  يف  اًعئار  اًزاجنإ  لثمُي  ًایلاح  هیلع  يھ  يتلا 
ةھجوملا كلت  نم  ىرخأ  جمارب  ةعضب  ىوس  نكمتت 

نأ دیب   . سانلا نم  ةریبك  دادعأ  ىلإ  لوصولا  نم  ءارقفلل 
ضارقإ يف  هحاجن  طانم  وھ  يذلا  جمانربلا  لكیھ 



قالطإ ةصنمك  هیلع  دامتعالا  نكمي  ال   ، ءارقفلا
ریبكلا يدحتلا  نإف  هیلعو   . اھليومتو ةریبكلا  تاعورشملل 
داجيإ وھ  ةیمانلا  لودلا  يف  ليومتلا  ةعانص  مامأ  لبقملا 

. ةطسوتملا تاعورشملا  ليومتب  ةلیفكلا  لبسلا 



٨
ةنبل ةنبل  راخدالا 

ةنيدملا طسو  نم  اًقلطنم  هترایس  ءرملا  دوقي  امدنع 
، ًابيرقت ةیمان  ةلود  يأ  يف  ًىنغ  لقألا  يحاوضلا  بوص 
مل يتلا  تویبلا  نم  ریبكلا  ددعلا  كلذ  ةداع  هھابتنا  تفلي 
ریغ اھنكل  ةعبرأ  طئاوح  تاذ  تویب  كانھف   . اھؤانب لمكتسُي 
بَّكرُت مل  اھذفاون  نأ  دیب  ةفوقسم  ىرخأو   ، ةفوقسم

مل نانثا  وأ  طئاح  اھب  امبرو  ءاشنإلا  دیق  تویب  كانھو   ، دعب
، حیلستلا ديدح  داوعأ  ىرخأ  فُقسأ  نم  زربت  امیف   ، المتكي
كلذ لمكُي  مل  مث  اھناھد  يف  مھدحأ  عرش  طئاوح  كانھو 

دھشملا اذھ  لالخ  ىري  ال  ءرملا  نكل   . طَق هأدتبا  يذلا 
لمعي مل  تویبلا  هذھ  مظعمف  ؛  نیئانب وأ  تنمسأ  تاطالخ 

نم ةديدجلا  ءایحألا  ضعب  يفو   . روھش ذنم  دحأ  اھیف 
ىلع يغاطلا  دھشملا  اذھ  دجت   ، ةیبرغملا ةجنط  ةنيدم 
يھ اًثيدح  ةیلطملاو  ةلمتكملا  تویبلا  نإ  ىتح  هاوس  ام 

. كلذ لك  طسو  ذشت  ام 
ءارو ببسلا  نع  تویبلا  هذھ  باحصأ  تلأس  اذإو 

: ًاطیسب مھباوج  كیتأیسف   ، ةلمتكم ریغ  اھايإ  مھئاقبإ 
ىدل ةفولأم  ةصق  اھنإ   . مھلام نورخدي  اذكھ  مھنإ 
هتیب ىلإ  ةفرغ  فیضي  تیجھبأ »  » دج ناك  دقف   ، عیمجلا

، لاونملا اذھ  ىلعو   . لاملا نم  ًایفاضإ  اًردق  بسك  املك 
دییشت مت   ، ًابيرقت ةرم  لك  يف  ةفرغ  ةفرغ  ءانبلا  يأ 
دشألا صاخشألا  امأ   . هنكست هتلئاع  لزت  مل  يذلا  تیبلا 
ةفرغ ءانب  ةفلكت  اولمحتي  نأ  ىتح  مھعسوب  سیلف  اًرقف 
ةرسأ ُقئاس  داتعا  كلذلو   . ةدحاولا ةرملا  يف  ةلماك 

، دحاو مویل  ةزاجإ  رخآل  نیح  نم  بلطي  نأ  تیجھبأ » »



لمرلا نم  اًسیكو  تنمسألا  نم  اسیك  يرتشي  ثیح 
دحاو مویل  لمعلا  نم  ةزاجإ  ذخأي  مث  بوطلا  نم  ةموكو 

قرغتسا  ، وحنلا اذھ  ىلعو   . تانبللا ضعب  هلالخ  صري 
صري 100 ةرم  لك  يف  ناك  ذإ   ، ةليوط تاونس  هتیبل  هؤانب 

. ةبوط
تاودألا رثكأ  ةلمتكملا  ریغ  تویبلا  ودبت  ال   ، ةلھو لوألو 

ریغ اًتیب  نكسي  نأ  ءرملا  عیطتسي  ال  ذإ  ؛  ًابذج ةيراخدالا 
لعفب راھني  نأ  ينبملا  فصن  تیبلل  نكميو  ؛  فوقسم

نم ءاھتنالا  لبق  لاملل  ةلجاع  ةجاح  ترھظ  اذإو  ؛  راطمألا
نمث نإف   ، لمتكم ریغ  هعیب  متي  نأ  نیعتو  ءانبلا  لامعأ 
ةیلصألا ةفلكتلا  يواسي  نل  امبر  لمتكملا  ریغ  ءانبلا 

ول ةدئاف  رثكأ  رمألا  نوكیس   ، اھلك بابسألا  هذھل   . بوطلل
ام هنم  عمجي  ىتح  ًالثم ) كنب  يف  نكیلو   ) لاملا راخدا  مت 
ةعفد لقألا  ىلع  اھفقسب  ةلماك  ةفرغ  ءانبل  يفكي 

. ةدحاو
نأ دب  الف   ، ةنبل ةنبل  نورخدي  اولاز  ام  ءارقفلا  ناك  اذإو 
راخدا ةقيرط  مھمامأ  تسیل  هنأ  وھ  كلذ  ببس  نوكي 

دعب دجت  مل  كونبلا  نوك  وھ  كلذ  يف  ببسلا  لھف   . لضفأ
راخدا ةروث   » كشوت امیف   ، ءارقفلا تارخدم  عمجل  ةقيرط 

يف لَُجي  مل  ام  اًئیش  كانھ  لعل  وأ  ؟  علدنت نأ  رَّغصُم »
اًرامثتسا لمتكملا  ریغ  تیبلا  نم  لعجي  دعب  انرطاخ 

سانأل ليوطلا  ربصلاب  بجعُن  نأ  انل  يغبني  لھو  ؟  ابذاج
، مویلا يف  اًتنس  نم 99  لقأ  ىلع  نوشیعي  ام  ابلاغ 
ىتح تاونسل  ةطیسبلا  ةایحلا  تاذل  مھسفنأ  نومرَحيو 
شھدن نأ  انل  يغبني  هنأ  وأ  ؟  مھتویب لامكإ  مھل  ىنستي 
دیحولا لیبسلا  وھ  ةنبل  ةنبل  تیبلا  ءانب  ناك  نإ   ، مھنوكل

وحن ىلع  هئانبل  ديزملا  راخدا  نولواحي  ال   ، تیب كالتمال 
؟ عرسأ



رثكأ ءارقفلا  رخدي  اذامل ال 
دامتعالا ءارقفلل  نكمي  يتلا  ليومتلا  رداصم  تناك  اذإ 
نیمأتلا ناك  اذإو   ، ةلیئض مھتاعورشم  ليومت  يف  اھیلع 
يغبني الفأ   ، اًدودحم رطاخملا  ةھجاومل  هنوجاتحي  يذلا 
راخدالاف ؟  مھدھج لكب  راخدالا  وحن  اوعسي  نأ  نذإ  مھل 

مھب لحي  ئیس  يعارز  مسوم  نم  اًءدر  مھل  نوكي  فوس 
قيرطلا مھمامأ  حتفي  نأ  اًضيأ  نكمي  لب   . مھبیصي ضرم  وأ 

. تاعورشملا دحأ  سیسأتل 
فیك  » وھو الأ   ، عئاش لؤاست  نھذلا  ىلإ  ردابتي  انھو 
لؤاست هنكلو  ؟ » ًالام نوكلمي  ال  مھف   ، اورخدي نأ  ءارقفلل 
ءارقفلاف يحطسلا : هاوتسم  يف  ىوس  لوقعم  ریغ 

رضاح مھيدل   ، عیمجلا لثم  مھنأل  اورخدي  نأ  مھل  يغبني 
الإ لاملا  نم  نوكلمي  ال  مویلا  مھو   . لبقتسم مھرظتنيو 
لالخ زنك  ىلع  اوعقي  نأ  نورظتني  اونوكي  مل  امو   ، ًالیلق
نوكلمي ال  حجرألا  ىلع  دغلا  يف  نولظي  فوسف   ، لیللا

نوكت نأ  يغبني   ، رمألا عقاو  يفو   . ًالیلق الإ  لاملا  نم 
كرحت يتلا  كلت  نم  رثكأ  راخدالل  مھعفدت  يتلا  بابسألا 

نأل ةلیئض  ةیناكمإ  لقألا  ىلع  كانھ  ناك  اذإ   ، ءاینغألا
مھنع أردي  ًاطیسب  اًّدصَم   ، لبقتسملا يف   ، اودجي

، ًالثم حیتي  فوس  يلاملا  ّدصَملا  اذھ  لثم  نإ   . بئاصملا
ضفخ ىدافتت  نأ  دنھلاب  روبيادوأ  يح  يف  ةریقفلا  رسألل 
دافن دنع  اھدارفأ  اھلوانتي  يتلا  ماعطلا  تابجو  ددع 

. مھسوفن يف  اًریثك  زحي  هنإ  نولوقي  رمأ  وھو   ، مھلام
ةعاب دحأ  باصي  امدنع   ، اینیك يف  لثامم  وحن  ىلعو 

نم اًءزج  قفنت  نأل  رطضت  هترسأ  نإف   ، ايرالملاب قوسلا 
نمث ددست  ىتح  عورشملا  يف  لماعلا  لاملا  سأر 

فانئتسا نع  يفاعتملا  ضيرملا  قوعي  ام  وھو   ، ءاودلا
كلمي ال  وأ  ریسیلا  رزنلا  الإ  كلمي  ال  تاب  نأ  دعب  هلمع 



ةرسألا عسوب  ناك  اَمأ   . هعیبي ىتح  قالطإلا  ىلع  اًئیش 
نم اًضعب  ترخدا  دق  تناك  اھنأ  ول  كلذ  لك  يدافتت  نأ 

؟ ءاودلا نمث  عفدل  لاملا 
ىلإ نورظني  يروتكیفلا  رصعلا  يف  سانلا  ناك  دقو 
ریكفتلا نوعیطتسي  الو  ربصلا  يلیلق  مھرابتعاب  ءارقفلا 

نأ نوري  اوناك  دقف   ، هیلعو  . ٍفاو وحن  ىلع  لبقتسملا  يف 
يف سامغنالا  نیبو  ءارقفلا  نیب  ةلولیحلل  دحوألا  لیبسلا 
فونص دشأب  مھدعوتت  نأ  وھ  يخارتلاو  لسكلا  ةایح 

ام اونب  كلذلو   . ميوقلا قيرطلا  نع  اوداح  ام  اذإ  سؤبلا 
( نيزوعملا ىوأم  وھو   ) ةبیھرلا ءارقفلا  ئجالمب  فرعي 
دقو زنكيد .» زلراشت   » اھنع بتك  يتلا  نینئادلا  نوجسو 

نوفلتخي اًسانأ  مھرابتعاب  ءارقفلا  ىلإ  ةرظنلا  هذھ  تلظ 
نأ رابتعابو   ، نینسلا رم  ىلع  ةدئاس  مھرھوج  يف 
ام وھ  رظنلا  ةریصق  تافرصتلا  وحن  يرطفلا  مھعوزن 

نيابتت ًالاكشأ  ةرظنلا  هذھ  تذخأ  نإو  ىتح   ، ءارقف مھیقبي 
نیب مویلا  اھتاذ  ةرظنلا  ىرن  نحنو   . اًفیفط اًنيابت  اھنیب  امیف 
نيذلا رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  يدقتنم 
طامنألا لغتست  اھنأب  تاسسؤملا  هذھ  نومھتي 

. ديدشلا فارسإلا  ىلإ  لیمت  يتلا  ءارقفلا  ىدل  ةیكولسلا 
وھو  ،« ركیب يراج   » بھذ  ، اًمامت فلتخم  قایس  يفو 

داصتقالل يحورلا  بألاو  لبون  ةزئاج  ىلع  زئاحلا 
ىلإ ماعلا 1997،  يف  هارجأ  ثحب  يف   ، ةرسألل يرصعلا 

رامثتسالا ىلع  مھعجشت  ةورثل  صاخشألا  ةزایح  نأ 
لعجي رقفلا  نأ  اًنمض  ينعي  ام  وھو  ؛  اًربص لوطأ  مھلعجتو 

1. اًربص لقأ  مئاد ) وحن  ىلعو   ) صاخشألا
اًرخؤم رھظ  يذلا  هجوتلا  كلذل  ةریبكلا  ايازملا  ىدحإو 
رغصلا يھانتم  ضارقإلل  نیسمحتملا  طاسوأ  يف 

لك لخاد  ائشان  اًرمثتسم  ةمث  نأب  رارقإلا  وحن   ، مھریغو
كلت نع  اًدیعب  انذخأي  هنأ  يھ   ، ءارقفلا نم  ةأرماو  لجر 



اوسیل وأ  مومھ  الب  اصاخشأ  مھرابتعاب  ءارقفلل  ةرظنلا 
هیف انلوانت  يذلا  سداسلا  لصفلا  يفو   . ةرملاب ءافكأ 

اًصاخشأ رمألا  عقاو  يف  ءارقفلا  انيأر   ، رطاخملاو نیمأتلا 
ثراوكلا لایح  امیسالو   ) لبقتسملا لایح  قلقلا  يمئاد 
ریبادتلا عاونأ  لك  نوذختي  مھانيأرو   ،( مھب ةقدحملا 

دحلل ةفلكلا  ةیلاع  وأ  ةركتبم  ریبادت  تناك  ءاوس  ةیئاقولا 
عونلا ءارقفلا  رھظيو  لب   . اھل نوضرعتي  يتلا  رطاخملا  نم 
اًردانو  ، ةیلاملا مھنوؤش  نوريدي  امدنع  ةيرقبعلا  نم  هتاذ 

. ةیمسر ةيراخدا  ةسسؤم  يف  باسحب  نوظفتحي  ام 
دجن  ، ةلود ةرشع  ينامثلاب  ةصاخلا  انتانایب  ةدعاق  يفو 

( ةمئاقلا هذھ  طسوتت  ةلود  يھو   ) ایسینودنأ يف  هنأ 
نم ةئاملا  يف  و8  فيرلا  ءارقف  نم  ةئاملا  يف  ظفتحي 7 
هذھ نكل   . ةیمسر ةيراخدا  تاباسحب  رضحلا  ءارقف 
لقأ حبصتل  وریبلاو  امنبو  ليزاربلا  يف  ضفخنت  ةبسنلا 
ثدحتيو  . كلذ مغر   ، نورخدي مھنأ  الإ   . ةئاملا يف  نم 1 

فیس  » ةكرش سسؤم  وھو   ،« دروفرذار تراویتس  »
رغصلا يھانتم  ليومت  ةسسؤم  يھو   ،(SafeSave « ) فیس
ءارقفلا ةدعاسم  ىلع  اھمامتھا  بصني  شيدالجنب  يف 
نیباتك ربع  كلذب  مھمایق  ةیفیك  لوح   ، راخدالا ىلع 

The Poor and Their Money ،« مھلاومأو ءارقفلا   » امھ نیعئار 
مدقن ىتحو   Portfolios of the Poor.2 ءارقفلا » ِظفاحَم   » و
يف ةریقف  ةرسأ  تماق 250  دقف   ، باتكلا كلذ  نع  ةحمل 

تایلمعلا لك  فصوب  ایقيرفأ  بونجو  دنھلاو  شيدالجنب 
مھترايز ىلع  اوبأد  نیثحابل  اھب  نوموقي  يتلا  ةیلاملا 
جئاتنلا نیب  نمو   . لماك ماع  لالخ  رھشلا  يف  نیترم 
داجيإ نوعیطتسي  ءارقفلا  نأ  وھ  ةساردلا  هذھل  ةسیئرلا 

« تایعمج  » نوؤشني مھنأو   ، راخدالل ةيرقبع  قئارط 
نأ ضرتفُي  ثیح   ، نيرخآ نيرخدم  عم  كارتشالاب  راخدالل 

مھفادھأ نوققحي  نيرخآلا  ءاضعألا  نأ  نم  وضع  لك  دكأتي 



يتلا  ،« تاذلا ةدعاسم  تاعومجم   » نوؤشنيو  . ةيراخدالا
لود يف  اًضيأ  دجوتو  دنھلا  يف  عساو  قاطن  ىلع  رشتنت 

ضورقلا اًضيأ  مدقت  راخدالل  تایعمج  يھو   ، ةریثك ىرخأ 
. ةعومجملل ةمكارتملا  تارخدملا  لالخ  نم  اھئاضعأل 

تایعمجلا يھ  اًراشتنا  تاودألا  رثكأ  نإف   ، ایقيرفأ يفو 
merry-go-“ مساب فرعت  يھو   ، ضارقإلاو راخدالل  ةراودلا 
امیف  ، ةيزیلجنإلاب ةقطانلا  ةیقيرفألا  لودلا  يف   ”rounds

ةقطانلا ةیقيرفألا  لودلا  يف   ”tontines“ مساب فرعت 
ةراودلا تایعمجلا  هذھ  ءاضعأ  يقتليو   . ةیسنرفلاب

اھیف نوقتلي  ةرم  لك  يف  اًعیمج  نوموقيو  مظتنم  لكشب 
لك يفو   . كرتشم ءاعو  يف  لاملا  نم  ردقلا  سفن  عاديإب 
ىلع ءاضعألا  دحأ  لصحي   ، يبوانت ساسأ  ىلعو   ، ةرم
ىرخألا راخدالا  لاكشأ  نیب  نمو   . ءاعولا ىوتحم  لك 
يعماجل لاملا  ضعب  عفد  لیبق  نم  بیلاسأ  كانھ 
يضرقم عم  عئادولا  راخدا  وأ   ، كنب يف  اھعاديإو  عئادولا 

سارح بـ» فرعُي  ام  ىدل  عئادولا  كرت  وأ   ، نییلحم لاومأ 
نم ةریغص  غلابم  نوظفحي  نيذلا  فراعملا  مھو  « ) لاومألا
امكو  ،( لباقم نود  نم  وأ  ةلیئض  موسر  لباقم  لاملا 
نم لكشك  ءيطب  وحن  ىلع  لزنم  ءانب  اًضيأ  كانھف   ، انيأر

تاسسؤم دجوت  ةدحتملا  تايالولا  يف  . و  راخدالا لاكشأ 
طاسوأ يف  لمعت  اھمظعم  يف  يھو   ، اًضيأ ةھیبش 

. كانھ ىلإ  اًثيدح  اولقتنا  نيذلا  نيرجاھملا  تایلاج 
قاوسأ ىدحإ  يف  ةعئاب  يھو   ،« اموأ رفینج   » لثمتو

اذھل ًاّیح  اًدیسجت   ، اینیك برغ  يف  ةریغصلا  الاموب  ةنيدم 
ءاضیبلا ةرذلاو  ءارفصلا  ةرذلا  اموأ »  » عیبتو  . دیقعتلا

زرفب ةعاربب  موقت  تناك   ، اھعم انراوح  لالخو   . لوفلاو
بناجلا يف  ضیبألاو  بناج  يف  رمحألا  عضت  ذإ   ، لوفلا

نع لقي  ال  امیف  ةلَّجسُم  تناك   ، اھانیقتلا امدنعو   . رخآلا
. اھعامتجا تارمو  اھمجح  يف  نيابتت  تایعمج  تس 



17.50  ) ينیك نلش  بـ 1000  اھادحإ  يف  مھست  تناكف 
، ًايرھش  ،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  ًایكيرمأ  اًرالود 

رھشلا يف  نیترم  ينیك  نلش  ىرخأ 580  يف  عفدت  امیف 
يذلا ركسلل  صصختو 50   ، ءاعولا يف  اھنم 500  عدوت  )
سوقط يف  يساسأ  نوكم  وھو   ، ياشلل فاضي 
ةیعمج يفو  هافرلا .) قودنصل  نلش  و30   ، تابسانملا

ىلإ ةفاضإلاب   ، ًايرھش نلش  اھتمھاسم 500  تغلب   ، ىرخأ
ةیعوبسأ ةیعمج  اضيأ  كانھو   . ةیفاضإ تارخدمك  نلش   200

تارم ثالث  يقتلت  تناك  ىرخأو   ،( ًایعوبسأ نلش   150)
دقو نلش .)  20  ) ًایموي ىرخأو   ،( نلش  50  ) ًایعوبسأ
ددحم ضرغ  تاذ  تناك  ةیعمج  لك  نأ  انل  تحضوأ 

تایعمجلا صصخت  تناكو   . تايرخألا نع  لقتسمو 
اھئانب لبق  كلذ  ناك   ) راجيإلا ةمیق  دادسل  ةریغصلا 

تاعورشملل بھذت  تناكف  ربكألا  تاعیمجلا  امأو   ،( اھتیبل
دادسل وأ  ةیلزنم ) تانیسحت  ءارجإ  لثم   ) ىدملا ةليوط 
تایعمجلا هذھ  يف  ىرت  اموأ »  » تناك  . سرادملا موسر 

راخدالا تاباسح  ىلع  اھتفك  حجرت  ايازملا  نم  اًریثك 
عئادو عضت  نأ  اھنكميو   ، موسر اھب  دجوي  ال  ذإ  ؛  ةيدیلقتلا
وحن ىلع  ءاعولا  ىلإ  لوصولا  اًمومع  عیطتستو   ، ةریغص

. عوبسأ لك  هتاذ  غلبملا  رخدت  تناك  ول  امم  ریثكب  عرسأ 
اًدیج ًاناكم  ةیعمجلا  ةعومجم  تناك  دقف   ، كلذ قوفو 

. ةروشملاو ةحیصنلا  بلطل  حلصي 
هذھ دنع  يھتنتل  نكت  مل  ةیلاملا  اھتظفحم  نكلو 
دحأ نم  ضرق  ىلع  تلصح  دقف   . ةتسلا تایعمجلا 

ويام 2009 علطم  يف  تایعمجلا  هذھل  ةيراخدالا  ةیعوألا 
ءارشل كلذو  اھعم ) انئاقل  نم  ًالیلق  رثكأ  وأ  نيرھش  لبق  )
يكيرمأ رالود   105  ) ينیك نلش  ةمیقب 6000  ءارفص  ةرذ 

يف اًوضع  اضيأ  تناكو  ةیئارشلا .) ةوقلا  لداعت  بسحب 
، يراخدا باسحب  ظفتحت  ثیح   ، ةيرقلا يف  راخدالا  كنب 



يف دوقنلا  كلت  تمدختسا  دقو   . واخ هبش  نآلا  ناك  نإو 
210  ) نلش هتمیق 12000  امب  ةيرقلا  كنب  يف  مھسأ  ءارش 

ضعب بناج  ىلإو  ةیئارشلا .) ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود 
لوخي مھس  لك  ناك   ) لعفلاب اھكلتمت  تناك  يتلا  مھسألا 

،( ةيرقلا كنب  نم  ينیك  نلش  ةعبرأ  ضارتقا  ضرتقملا 
اًرالود  1222  ) نلش ضرتقت 70000  نأ  اھل  حمس  ام  وھو 
اھسفنل ينبت  نأو  ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  ًایكيرمأ 

يتلا دوقنلا  مزر  ضعب  رخدت  تناك   ، كلذ قوفو   . اًتیب
ًابسحت كلذو  اھتیب  نم  ةعونتم  نكامأ  يف  اھئبخت 

تناك نإو   ، ةیحصلا تاجایتحالا  لثم  ةطیسبلا  ئراوطلل 
بھذت تناك  ةحصلل  ةصصخملا  دوقنلا  نأ  تحضوأ  دق 
نويد اھل  ناك  دقف   ، اًریخأو  . فویضلا ماعطإل  ًانایحأ 
نلش لمشت 1200  صاخشألا  نم  ددع  ىلع  ةقحتسم 
قباس وضع  ىلع  ينیك  نلش  و4000  اھنئابز  ىلع  ينیك 
كنبلا نمض  ةكرتشملا  ةیلوؤسملا  ةعومجم  يف 
امدنع ضرقلا  دادس  يف  رثعت  دق  ناكو   . ةيرقلاب يراخدالا 

1050  ) ينیك نلش  بـ60000  كنبلل  اًنيدم  لزي  مل  ناك 
ام وھو   ،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  ًایكيرمأ  اًرالود 
نآلا هوتل  أدب  دق  ناكو   ، هتیطغتب ةعومجملا  ءاضعأ  مزلي 

. ءطبب كنبلل  ددسي 
ةجوزتمو قاوسألا  دحأ  يف  ةعئاب  لمعت  تناك  اھنوكلو 

شیعت حجرألا  ىلع  اموأ » رفینج   » تناك دقف   ، حالف نم 
تناك كلذ  عم  اھنكل   . مویلا يف  نيرالود  نم  لقأ  ىلع 

قسانتلا تاذ  ةیلاملا  تاودألا  نم  ةعونُم  ةقاب  كلتمت 
ةیلاملا ةيرقبعلا  نم  اًعون  لثمي  ام  وھو   ، اھنیب امیف  دیجلا 

. ءارقفلا طاسوأ  يف  اًراركتو  اًرارم  اھسملن  يتلا 
راخدالا يف  ءارقفلا  اھفظوي  يتلا  ةعاربلا  هذھ  لك  نكل 

نوعیطتسي ال  مھنأ  ىلع  دھاوش  درجم  نوكت  امبر 
ال كونبلاف   . ةطاسبو ةيدیلقت  رثكألا  لادبألا  ىلإ  لوصولا 



ببسب اًساسأ  كلذو   ، ةریغص تاباسح  ةرادإ  يف  بغرت 
تاسسؤملا نأ  نع  ًالضف   ، اھترادإل ةيرادإلا  ةفلكلا 

- نیناوقلاو حئاوللاب  ةلقثم  نوكت  عئادولا  يقلت  ةلَّوخُملا 
لایح تاموكحلا  رواسي  قلقلاف   ، ةرَّربُم نیناوق  يھو 
ىلع نولوتسي  نيذلا  ریمضلا  يمودعم  صاخشألا 
ةرادإ نأ  ينعي  اذھ  نكلو   – اھب نوبرھيو  سانلا  تارخدم 
ضعب ءلم  كنبلا  يفظوم  نم  بلطتت  باسح  لك 

نأ نكمي  رومأ  يھو   ، ةیقرو لامعأب  مایقلاو  تارامتسالا 
لاومألا عم  بسانتي  امب ال  قاھرإلا  ةياغ  يف  ًالمع  حبصت 

دقو  . ةریغصلا تاباسحلا  هذھ  ءارو  نم  كنبلا  اھینجي  يتلا 
كنب يف  يراخدالا  اھباسح  نأ  انل  اموأ » رفینج   » تحضوأ
غلابم راخدال  لثمألا  ناكملا  وھ  سیل  يراخدالا  ةيرقلا 
امم ىلعأ  تناك  بحسلا  موسر  نأل  ارظن   ، ةریغص
ينیك نلش  نع 500  لقي  غلبم  يأ  بحس  ناك  ذإ  ؛  يغبني

عفد 50 متي  امیف  ؛  موسرك ينیك  نلش  عفد 30  بلطتي 
نیب 500 ام  حوارتت  بحس  ةیلمع  لك  لباقم  ينیك  نلش 
كلذ نم  ربكأ  بحس  ةیلمع  يأ  امأ  ؛  ينیك نلش  ىلإ 1000 
لثم ببسبو  هنإف  اذكھو   . ينیك نلش  اھلباقم 100  عفدیف 
يف ءارقفلا  مظعم  بغري  ال  امبر   ، ةيرادإلا موسرلا  هذھ 

. كلذ مھل  قحي  امدنع  ىتح  يكنب  باسح  يأ  حتف 
ةيراخدا تایجیتارتسا  ىلإ  نوؤجلي  ءارقفلا  نوك  نإ 
ةیلاعلا اھتفلك  مغرو  دیقعت  نم  اھبوشي  ام  مغر  ةليدب 
ةیكنبلا تاباسحلا  ىلإ  لوصولا  نیبو  مھنیب  لاحي  امدنع 

حیتأ ول  هراخدا  مھنكمي  امم  لقأ  نورخدي  مھنأ  اًضيأ  ينعي 
تناك اذإ  ام  نیبتن  ىتحو   . ةیكنب تاباسح  اوحتفي  نأ  مھل 

نیلاكساب  » نم لك  تماق  دقف   ، رمألا ةقیقح  يھ  هذھ 
حتف موسر  عفدب  نوسنبور » ناثانوج  و« سابويد »
ةباین كلذو   ، يلحملا ةيرقلا  كنب  يف  ةيراخدا  تاباسح 
ةریغصلا تاعورشملا  باحصأ  نم  ةیئاوشع  ةنیع  نع 



، قاوسأ يف  ةعابو   ، ةرجألا تاجارد  يقئاس  لثم  )
بتكم كنبلل  ناك   . الاموب ةيرق  يف  هباش ) امو  نيراجنو 
سانلا ءالؤھ  لك  ريدي  ثیح  ةسیئرلا  قوسلا  يف 

ىلع دئاوف  يأ  مدقت  تاباسحلا  نكت  ملو   ، مھلامعأ
اًموسر ىضاقتت  تناك  دقف   ، كلذ نع  ًالدبو  لب   . تارخدملا

3. بحس ةیلمع  لك  لباقم 
ددع ىوس  تاباسحلا  هذھ  مدختسي  مل  ةياھنلا  يفو 
نم تالیمعلا  يثلث  يلاوح  ذفن  امیف   ، لاجرلا نم  لیئض 
تقاف دقو   . لقألا ىلع  ةدحاو  عاديإ  ةیلمع  ءاسنلا 
نمم تايرخألا  اھترخدا  يتلا  كلت  ةوسنلا  ءالؤھ  تارخدم 
رثكأ نرمثتسا  نھنأ  نع  ًالضف   ، باسح ىلع  نلصحي  مل 
ىلع نھدامتعا  يف  ًاناحجر  لقأ  نكو   ، نھلامعأ يف 
ةتس دعبو   . ضرم نھبیصي  امدنع  ةلماعلا  نھلاومأ  سوؤر 

نھسفنأل نيرتشي  نأ  اًمومع  نھتعاطتساب  ناك   ، رھشأ
. ًایموي ةئاملا  يف  رادقمب 10  رثكأ  اًماعط  نھرسألو 

ضعب راخدال  ةدقعم  اًقرط  ًالعف  نودجي  ءارقفلا  نأ  مغرو 
نسحأ نونوكیس  مھنأ  رھظت  ةجیتنلا  هذھ  نإف   ، لاملا

يفو  . ةفلك لقأ  يكنب  باسحل  مھحتف  حبصأ  ول  امیف  ًالاح 
نیعتيو  ، ينیك نلش  يكنب 450  باسح  حتف  فلكُي  اینیك 

يأ يف  طسوتملا  يف  ينیك  نلش  يلاوح 5000  عاديإ 
نأ الول  هنأ  ينعي  اذھو   . ةدحاو ةرمل  ولو  مدختسا  باسح 
، مھنع ةباین  موسرلا  اعفد  دق  نوسنبور » و« سابويد » »
غلبت ةبيرض »  » اوعفدي نأ  ءارقفلا  ءالمعلا  ءالؤھ  ىلع  ناكل 

ام اذإ  اذھ   ، باسحل مھحتف  لباقم  ًابيرقت  ةئاملا  يف   10
نأ يغبني  اذھ  ىلإو   . بحسلا موسر  نع  فرطلا  انضضغ 
ىلإ مھباھذ  ىدل  ءارقفلا  اھلمحتي  يتلا  ةفلكتلا  فیضن 
دعبي ناكم  يفو   ، ةنيدملا طسو  عقي  ام  ةداع  يذلا   ، كنبلا
نأ كونبلا  ىلع  نیعتي   ، اذكھو  . مھانكس قطانم  نع 
غلابم ةرادإل  اھاضاقتت  يتلا  موسرلا  اًریثك  ضفخُت 



ءارقفلا تاباسح  حبصت  ىتح  كلذو   ، ةلیئضلا تارخدملا 
. ةيداصتقالا ةیحانلا  نم  رارمتسالل  ةلباق  ةيراخدالا 
راشتنالا ةعساو  ةیتاذلا » ةدعاسملا  تاعومجم   » لثمتو
ةلیفكلا قئارطلا  ىدحإ  لودلا  نم  اھریغو  دنھلا  يف 

لاح يف  هنأ  ةركف  ىلع  دمتعت  يھو   ، ةفلكتلا ضفخب 
قیسنتو مھتارخدم  دیحوتب  ةعومجملا  ءاضعأ  ماق 
باسحلل ةیلامجإلا  ةمیقلا  نإف   ، مھتاعاديإو مھتابوحس 

هحتفل اًدعتسم  كنبلا  نوكیسو   ، ربكأ حبصت  فوس 
يف ام  اًرود  بعلت  نأ  اًضيأ  ایجولونكتلل  نكميو   . هترادإو
ربع لاومألا  ليوحت  ةمدخ  حیتت  اینیك  يفف   ، ددصلا اذھ 

مھتاباسح يف  لاومألا  عاديإ  هیمدختسمل  لاقنلا  فتاھلا 
تاباسح ىلإ  لاومألا  هذھ  لاسرإ  مث  فتاوھلاب  ةطبترملا 

. مھل اھتمیق  عفدو  لاقنلا  فتاھلا  ربع  نيرخآ  صاخشأ 
اًغلبم عدوت  نأ  ًالثم   ،« اموأ رفینج   » لثم صخشل  نكميو 

يلسارم نمض  هنأ  فداصتي  يلحم  ةلاقب  لحم  يف  ًايدقن 
ةفاضإ متیف   ، لاقنلا فتاھلا  ربع  لاومألا  ليوحت  ةمدخ 
لاسرإ ذئدنع  اھنكميو   . ةكبشلا ىلع  اھباسح  ىلإ  غلبملا 
يذلا  ، ومال ةيرق  يف  اھمع  نبا  ىلإ  ةیصن  ةلاسر 

لسارملا ىلإ  ةیصنلا  ةلاسرلا  زربي  نأ  ذئدنع  عیطتسي 
ىلع هلوصح  درجمبو   . لاملا ىلع  لوصحلل  يلحملا 
ليوحت ةمدخ  يف  اھباسح  نم  اھمصخ  متي   ، دوقنلا
ةمدخلا هذھ  طبر  متي  امدنعو   . لاقنلا فتاھلا  ربع  لاومألا 
دوقنلا لاسرإ  صاخشألا  عسوب  حبصي  فوسف   ، كونبلاب
يلحملا لسارملا  ربع  ةيراخدالا  مھتاباسح  ىلإو  نم 

يف ةليوط  تافاسم  عطق  مھیلع  نیعتي  نأ  نود   ، ةكبشلل
. كنبلا ناكم  ىلإ  لوصولا  لیبس 

میظنتل ةجاحلا  ءاغلإ  اھنكمي  ایجولونكت  دجوت  ، ال  عبطلاب
نم أشني  ةلكشملا  نم  اًءزج  نكل   . ةیكنبلا تاباسحلا 
الإ اًمومع  حمسُي  ال   ، ةیلاحلا مظنلا  لظ  يف  هنأ  ةقیقح 



عم لماعتلاب  ةیلاعلا  بتاورلا  يوذ  نم  كنبلا  يفظومل 
. حجرألا ىلع  ًايرورض  سیل  رمأ  وھو   . نیعدوملا لاومأ 

رجتم بحاصب  ةناعتسالا  كنبلل  نكمي   ، كلذ نم  ًالدبو 
رجتملا بحاص  نأ  املاطو   ، تاعاديإلا مالتسال  يلحم 
همالتساب دیفي  ًالاصيإ  عدوملل  ررحي  فوس  يلحملا 

عدوملا نإف   ، اھب ءافولاب  ًانوناق  كنبلا  مزتلي  يتلا  لاومألا 
نم ققحتلا  كنبلا  ةیلوؤسم  حبصت  ذئدنعو   . ًایمحم حبصي 
ناك اذإف   . نيرخدُملا لاومأب  برھي  نل  رجتملا  بحاص  نأ 
نم ریثكو  ةرطاخملا –  هذھ  لّمحت  يف  بغري  كنبلا 
قلقي اذاملف  نذإ  كلذ –  لعفت  نأ  اھدعسي  كونبلا 

يف ماظنلا  ىلإ  لصي  زاجنإلا  اذھ  أدب  دقو  ؟  عِّرشُملا
نس يف  لودلا  ضعب  تعرش  نأ  دعب  ةریخألا  تاونسلا 

تاعاديإلا مالتسا  نم  عونلا  اذھب  حمست  ةديدج  نیناوق 
نوناق كلذ  ىمسي   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، دنھلا يف  )
فاطملا ةياھن  يف  اذھ  يدؤي  امبرو  يكنبلا .) لسارتلا 

. هتمرب راخدالا  ملاع  يف  ةروث  ثادحإ  ىلإ 
ىوتسملا ىلع  ةزراب  دوھج  لذبُت  نھارلا  تقولا  يفو 

لیب  » ةسسؤم ساسألا  يف  اھب  ضھنت  ثیح   ، يلودلا
ىلإ ءارقفلا  لوصو  ةیناكمإ  زيزعت  ةیغب   ،« ستیج ادنلیمو 
رغصلا يھانتم  راخدالا  حبصأ  دقل   . ةيراخدالا تاباسحلا 
ليومتلا ملاع  يف  ةلبقملا  ةروثلا  حبصي  نأل  اًحشرم 
تاباسحلا ىلإ  لوصولا  مدع  لھ  نكل   . رغصلا يھانتم 

يغبني لھو  ؟  ةدیحولا ةلكشملا  وھ  ةیمسرلا  ةيراخدالا 
ةیلمع راخدالا  لعج  ىلع  اًرصح  اندوھج  زكرن  نأ  انل 
اھیلإ تلصوت  يتلا  جئاتنلا  ریشت  ؟  ةنمآو ةلھس 
ةصقلا يھ  تسیل  كلت  نأ  نوسنبور » و« سابويد » »

نأب دیفت  يتلا  ةجعزملا  ةقیقحلا  كانھ   ، ًالوأ  . ةلماك
مھتاباسح اومدختسي  مل  مھمظعم  يف  لاجرلا 

وأ  ، اًضيأ ءاسنلا  مظعم  اھمدختست  مل  امیف   ، ةیناجملا



مقت 40 مل  ذإ  ؛  ةياغلل فیفط  وحن  ىلع  اھنمدختسا  نھنأ 
لقأ تماق  امیف   ، عاديإ ةیلمع  يأب  ءاسنلا  نم  ةئاملا  يف 
يف نأدب  نمم  تاریثكلا  امأ  ؛  ةیلمع نم  رثكأب  نھفصن  نم 
يفو  . ةرتف دعب  كلذ  نع  نفقوت  دقف   ، باسحلا مادختسا 
برغ ةعقاولا  ایسوب  ةنيدم  يف  تيرجأ  ىرخأ  ةسارد 
نيذلا جاوزألا  نم  ةئاملا  يف  ىوس 25  مقي  مل   4، اینیك
نیجوزلا نم  لكل  باسح   ) ةیناجم تاباسح  ةثالث  اوحنُم 

نم يأ  يف  لاومأ  يأ  عاديإب  كرتشم ) ثلاث  باسحو 
يف ةلجسم 31  ةبسنلا  هذھ  عفترتو   . ةثالثلا تاباسحلا 
ةیناجم يلآ  فارص  ةقاطب  اوقلت  نيذلا  ءالؤھ  نیب  ةئاملا 

ىلع عاديإلاو  بحسلا  تایلمع  زاجنإ  يف  اھلامعتسال 
دیفت ةيراخدالا  تاباسحلا  نأ  كش  . ال  صخرأو لھسأ  وحن 
دیحولا ءيشلا  سیل  اھدوجو  مدع  نأ  دیب   ، سانلا ضعب 

. راخدالا نیبو  سانلا  نیب  لوحي  يذلا 
صاخشأل رخآ  اًجذومن  قباسلا  لصفلا  يف  انيأر  دقل 

لثم  ، اھنومنتغي ال  مھنكل  ةحبرم  راخدا  صرفب  نوظحي 
يلاوح نوضرتقي  اوناك  نيذلا   ، يانیشت يف  ةھكافلا  ةعاب 
ةوقلا لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   45.75  ) ةیبور  1000

يف ةئاملا  يف  ةدئاف 4.69  رعسب  حابص  لك  ةیئارشلا )
ددع اوضفخي  نأ  اوررق  ةعابلا  ءالؤھ  نأ  بھو   . مویلا
ىدم ىلع  نیبوك  رادقمب  اھنوستحي  يتلا  ياشلا  باوكأ 
يف تایبور  مھل 5  رفوي  نأ  كلذ  نأش  نم  نإ   . مايأ ةثالث 
ام ةمیق  ضفخ  يف  همادختسا  نكمي  غلبم  وھو   ، مویلا

نوستحي موي  لوأ  ءاضقنا  دعبو   . هضارتقا مھیلع  نیعتي 
اًغلبم اوضرتقي  نأ  نیعتي  فوس   ، لقأ ياش  باوكأ  هیف 
هنأ ينعي  ام  وھو   . تایبور رادقمب 5  هیلع  اوداتعا  امع  لقي 
اًغلبم اوددسي  نأ  مھیلع  نیعتیس   ، يناثلا مویلا  ةياھن  عم 

تایبورلا  ) هیلع اوداتعا  امع  تایبور  رادقمب 5.23  لقي 
ةزیب ىلإ 23  ةفاضإلاب  اھوضرتقي  مل  يتلا  سمخلا 



يتلا سمخلا  تایبورلا  ىلإ  اھتفاضإ  دنع   ، يتلا  ،( دئاوفك
ياشلا باوكأ  ددعل  مھضفخب  يناثلا  مویلا  يف  اھورخدا 

لقي اًغلبم  اوضرتقي  نأ  مھل  حیتت  فوس   ، اھنوستحي يتلا 
، هسفن قطنملابو   . ةیبور رادقمب 10.23  هیلع  اوداتعا  امع 

مھنكمي ةیبور  عبارلا 15.71  مویلا  يف  مھيدل  نوكي  فوسف 
، نآلاو  . ضارتقالا نم  ًالدب  ةھكاف  ءارش  يف  اھمادختسا 

نيذللا ياشلا  يبوك  ءاستحا  اودواع  مھنأ  ًالثم  ضرتفنل 
رامثتسا ةداعإ  يف  مھرارمتسا  عم  اًقباس  امھنع  اولخت 

باوكأ ددع  ضفخ  رثإ  اھورفو  يتلا  ةیبور  ـ15.71  لا
(. لقأ غلبم  ضارتقا  ينعي  اذھو   ) مايأ ةثالث  لالخ  ياشلا 

تلوحت املثم   ) مكارتملا غلبملا  كلذ  ومن  رارمتسا  عمو 
فوس نیموي ) دعب  ةیبور  ىلإ 10.71  تایبور  ـ10  لا

. اًمامت نويد  الب   ، طبضلاب اًموي  نیعست  دعب  نوحبصي 
لداعي غلبم  وھو   ، مویلا يف  ةیبور  نورخدي 40  فوسو 
ياشلا نم  باوكأ  ةتس  لباقم  كلذ  لكو   . موي فصن  رجأ 

! مھنع ءانغتسالا  مت 
ودبت امب  نولظتسي  ةعابلا  ءالؤھ  نأ  يھ  كلذ  ةصالخو 
اھدجن نأ  حجري  يتلا  كلت  اًمامت  هبشت  لاومأ  ةرجش  اھنأ 
فیكو ؟  كلذ نم  رثكأ  اھنوزھي  ال  اذاملف   . ناكم يأ  يف 
يذلا دقعملا  يلاملا  طیطختلا  عم  كلذ  مئاون  نأ  اننكمي 

»؟ اموأ رفینج   » ىدل هانسمل 

راخدالا ةیجولوكیس 
لبقتسملا لایح  سانلا  اھب  ركفي  يتلا  ةیفیكلا  مھف  نإ 

دقو  . ةرھاظلا تاضقانتلا  هذھ  لح  يف  مھست  نأ  نكمي 
يديؤم ىوقأ  امبر  وھو   ،« رفيالش هيردنأ   » انیلع صق 
ةجَذاس ءایشأ  ًانایحأ  نوبكتري  نيریثك  اًسانأ  نأ  ةيرظن 
حلطصم جاور  يف  مھاس  لقألا  ىلع  وأ  قتشا  دقو  )
مھسألا يلوادتم  كولس  هب  فصیل  جیجضلا » ولوادتم  »



عشبلا لالغتسالا  ةیحض  نوعقي  نيذلا  جَّذُسلا 
، اینیك نم  هوتل  داع  دق  ناكو   ،( ةكنُح رثكألا  نیلوادتملل 
نیب لئاھلا  قرفلا  وھو   ، كانھ هظحال  اًئیش  انیلع  صق 

اھراھدزاب زیمتتو  تابھار  ةعومجم  اھريدت  يتلا  عرازملا 
لقأ تناكو   ، نھناریج اھريدي  ناك  يتلا  كلتو   ، اھتيویحو

نمدختست تابھارلا  تناك  دقل   . ریثكب باجعإلل  ةراثإ 
عطتسي مل  اذامل   ، انلأسو  . ةنجَّھُملا روذبلاو  دامسلا 

نكمي لھ  ؟  هب نمقي  تابھارلا  تناك  امب  مایقلا  نوحالفلا 
ریثكب اًربص  لقأ  اوناك  مھنأ  ىلع  ةمالع  كلذ  نوكي  نأ 
اًربص رثكأ  نھلعجت  حجرألا  ىلع  تابھارلا  ةنھم  تناك  )
يف ساسألاب  نھرظتني  ناك  هنلمأي  يذلا  باوثلا  نأل 

)؟ ةرخآلا ةایحلا 
لالخو  . انل اًزغل  لثمي  ًاليوط  دمأ  لظ  ءيشل  لصوت  دقل 

نم لك  دجو   ، ةديدع تاونس  ىدم  ىلع  تيرجُأ  تاسارد 
نأ رتسإ » و« نوسنبور » ناثانوج  و« رميرك » لكيام  »

ةقطنم يف  نیحالفلا  نم  طقف  ةئاملا  يف  يلاوح 40 
، يرواس نع  اًریثك  دعبت  ال   ) اینیك برغ  ةعقاولا  ایسوب 

انیلجنأ و« سكاس » يرفیج   » اھیف ىقتلا  يتلا  ةيرقلا 
نكي مل  يذلا  حالفلا  كلذ   ،« يدنیك  » باشلا يلوج »

دق عورشملا ) هايإ  هیطعي  نأ  لبق  دامسلا  مدختسي 
طقف ةئاملا  يف  نأو 25   ، لبق نم  دامسلا  اومدختسا 
ریشتو  5. تاونسلا نم  ةنس  يأ  يف  دامسلا  اومدختسا 
يناجملا دامسلا  ریفوت  ىلع  تدمتعا   ، ةظفحتم تاريدقت 

ءزج يف  همادختسال  نیحالفلا  نم  ةیئاوشع  ةعومجمل 
نم ةعطقلا  كلت  يف  داصحلا  ةنراقم  مث  مھلوقح  نم 

ةكولمملا ةھباشملا  ضرألا  ةعطق  لوصحمب  ضرألا 
مادختسال يونسلا  دئاعلا  طسوتم  نأ  ىلإ   ، حالفلا سفنل 

دحاو رالود  لباقم  يفف  ؛  ةئاملا يف  زواجتي 70  دامسلا 
يداعلا حالفلا  ققحي  فوس   ، دامسلا ءارش  يف  عفدي 



. رالود اھردق 1.70  ءارفصلا  ةرذلا  لوصحم  يف  ةدايز 
اھققحي يتلا  دئاوعلا  اًمامت  يواسي  ال  كلذ  نأ  حیحص 
دھجلا قحتسي  رمألاف  ودبي  ام  ىلع  نكل   ، ةھكافلا ةعاب 

نم نورثكي  اونوكي  مل  اذامل   . لیلقلا راخدال  لوذبملا 
نیحالفلا ال نأ  وھ  ببسلا  نوكي  امبر  ؟  دامسلا مادختسا 

نونِّوھُي امبر  وأ   ، دامسلا نومدختسي  فیك  اًمامت  نوفرعي 
، كلذ حص  نإ  نكلو   . همادختسا عم  ققحتت  يتلا  دئاوعلاب 

دامسلا ىلع  اولصح  نيذلا  نیحالفلل  يغبني  هنإف 
ىلع همادختسا  ةیفیك  اوملعتو   ) لقألا ىلع  يناجملا 
اونوكي نأ   ، كلذ نم  دئاوعلا  ىلعأ  اوققحو  لثمألا ) وحنلا 
ةیعارزلا مساوملا  يف  همادختسا  ءازإ  سامحلا  يديدش 

« رميرك و« رتسإ »  » تفشتكا دقف   ، ةقیقحلا يفو   . ةقحاللا
ًایناجم اًدامس  اوطعأ  نيذلا  نیحالفلا  نأ  نوسنبور » و«

يف دامسلا  مادختسال  ًالیم  رثكألا  اوناك  دحاو  مسوم  يف 
ةيوئم طاقن  اھردق 10  ةدايزب  ةرشابم  يلاتلا  مسوملا 

نأ ينعي  ناك  كلذ  نكل   ، ةساردلا دعب  طسوتملا  يف 
تسیلو  . دامسلا مادختسا  مدع  ىلإ  تداع  دق  ةیبلاغلا 

مامأ ققحتي  هوأر  امب  اوعنتقي  مل  مھنأ  يف  ةلكشملا 
ًایئدبم اولاقو  مھعانتقا  نع  ةیبلاغلا  تربع  دقف  ؛  مھنیعأ

. دیكأت لكب  دامسلا  نومدختسي  فوس  مھنإ 
مھلعج يذلا  ببسلا  نع  نیحالفلا  ضعب  انلأس  امدنعو 
يذلا لاملا  نأب  مھمظعم  باجأ   ، دامسلا نومدختسي  ال 
مسوملا ءاج  امدنع  دامسلا  ءارشل  فكي  مل  مھيدل  ناك 

ىلع ثعبي  ام  نإ   . همادختسا تقو  ناحو  يعارزلا 
( همادختساو  ) هؤارش نكمي  دامسلا  نأ  وھ  انھ  ةشھدلا 

لوانتم يف  ةيرامثتسا  ةصرف  هلعجي  امم   ، ةلیئض تایمكب 
غلبم ىوس  مھيديأ  يف  رفوتي  مل  نإو  ىتح  نیحالفلا 

، ىرخأ ةرم   ، ةیضقلا نأ  ىلإ  كلذ  ریشيو   . لاملا نم  لیئض 
اًردق ولو  اورفوي  نأ  يف  ةبوعص  نودجي  نیحالفلا  نأ  يھ 



نیب ام  ةدتمملا  ةرتفلا  لالخ  لاملا  نم  ةياغلل  ًالیئض 
نم لك  حضوي  امكو   . ةعارزلا مسومو  داصحلا  مسوم 
ةرذلا ناعرزتسي  ناجوز  امھو   ،« رابميدوم اَّنأ  و« لكيام » »
نإف  ، اینیك برغ  يف  يجنلادوب  نم  برقلاب  ءارفصلا 

دامسلا امدختسا  دقف   . باعصلا اھفنتكت  ةیلمع  راخدالا 
امھنكل  ، يضاملا يعارزلا  مسوملا  لالخ  امھتعرزم  يف 

مل هنأل  كلذو   ، هقبس يذلا  مسوملا  يف  هامدختسي  مل 
امھو  . ذئدنع هئارشل  ءيش  لاملا  نم  امھيدل  قبتي 

، باعصلاب فوفحم  رمأ  تیبلا  يف  راخدالا  نأ  ناحضوي 
الام بلطتيو  أرطي  فوس  اًئیش  اًمئاد  كانھ  نأل  كلذو 
لحي وأ  سبالمل  رخآ  جاتحي  امیف  صخش  ضرمي  دقف  )
نأ ةبوعصلا  نمو   ،( هماعطإ بجي  ةرسألا  ىلع  فیض 

لوقت ال.
وھو  ، هسفن مویلا  يف  هانیقتلا  رخآ  ٌحالف  دجو  دقو 
ناك ذإ   . ةلكشملا هذھ  لحل  ةقيرط   ،« ونیتوأ فیلكياو  »
وأ اًدامس  يرتشیس  ناك  نإ  ام  نأشب  هرارق  ذختي  ام  امئاد 
ءاج اذإف   . ةرشابم داصحلا  مسوم  بقع   ، يرتشي نل 

ماعطلا ریفوتو  ةسردملا  تاقفن  عفدل  ًایفاك  داصحلا 
روفلا ىلع  لوصحملا  يقاب  عیبي  هنإف   ، هترسأل

ام اذإو   ، ةنجھُملا روذبلا  ءارش  يف  كلذ  دئاوع  مدختسيو 
. دامسلا ءارشل  بھذت  اھنإف   ، كلذ دعب  لاومأ  يأ  تقبت 

يعارزلا مسوملا  ىتح  دامسلاو  روذبلا  نزخي  ناكو 
دامسلا يرتشي  ام  اًمئاد  ناك  هنأ  انل  حضوأ  دقو   . يلاتلا

ناك ابميدوم »  » ةرسأ عم  لاحلا  وھ  املثم   ، هنأل  ، اًمدقم
، رخدُت نل  لزنملا  يف  ةظوفحملا  دوقنلا  نأ  فرعي 
، لزنملا يف  لام  ةمث  نوكي  امدنع  هنإف   ، هيأر بسحبو 

. لاملا دفنيو  ءایشأ  أرطت  ام  اًمئادف 
لعفلاب دامسلا  ىرتشي  امدنع  لعفي  ناك  امع  هانلأسو 

؟ ضرمب دحأ  باصُي  نأ  ثدحي  مث  دعب ) همدختسي  مل  هنكل  )



ناكو ؟  سخب نمثب  هعیبي  نأل  هعفدي  ام  كانھ  نكي  ملأ 
. دامسلا عیبل  هعفدت  ةرورض  اًدبأ  هجاوي  مل  هنأ  وھ  هباوج 

حاحلإلا ىدم  مییقت  ةداعإل  لیمي  ناك   ، كلذ نم  ًالدبو 
. هيدي نیب  لام  هيدل  رفوتي  ال  امدنع  ةرورض  يأل  يقیقحلا 

ةجاجد حبذي  هنإف   ، هنمث عفد  هیلع  نیعتي  ءيش  أرط  اذإو 
يھو  ) ةرجأ ةجارد  قئاسك  لوطأ  تاعاسل  لمعي  وأ 

نم تقو  هيدل  ىقبت  املك  اھب  موقي  ناك  ةیفاضإ  ةفیظو 
دامسلا اورتشي  مل  مھنأ  نم  مغرلابو  ةعارزلاب .) هلمع 

ةھجو ىنبتت  ابميدوم »  » ةرسأ تناك  دقف   ، طَق اًمدقم 
ملو ام  ةلكشم  ةرسألا  دارفأ  هجاو  اذإو   . اھتاذ رظنلا 

فوسف  ،( دامسلا اورتشا  دق  مھنأل   ، الثم  ) ًالام اودجي 
، وأ ءاقدصأ  نم  ضارتقالا  ربع  نوكي  امبر   ، ًالح نودجي 

اوعیبي نل  مھنكلو  »؛  ةلأسملا قیلعت   » ، مھلوق دح  ىلع 
اًدیفم نوكیس  هنأ  نوري  اوناكو   . اًقباس هورتشا  اًدامس 

مھمادختسا نم  ًالدب   ، ليدب نع  ثحبلل  اورطضا  ول  مھل 
. تیبلا يف  ةدوجوملا  دوقنلل 

ةرسأ لثم  صاخشأ  ةدعاسم  مھنكمي  ىتحو  كلذلو 
« رتسإ و« نوسنبور » و« رميرك »  » مَّمَص  ،« ابميدوم »

اوناكف  . دامسلاو راخدالا  ةردابم  مساب  فرُع  اًجمانرب 
، نیحالفلا ىدل  لاملا  رفوتي  ثیح  ةرشابم  داصحلا  بقع 

لوصحلا مھل  حیتت  ةمیسق  ءارشل  ةصرفلا  مھنوحنمي 
تدنسُأ دقو   6. سرغلا مسوم  لحي  امدنع  دامسلا  ىلع 

،« ایقيرفأ سأ  يس  يآ   » ةمظنمل جمانربلا  ذیفنت  ةمھم 
ناك  . ةقطنملا يف  لمعت  ةیموكح  ریغ  ةمظنم  يھو 
يف لوقحلا  لوؤسم  نكل   ، قوسلا رعسب  عابي  دامسلا 
مھتویب يف  نیحالفلا  ةرايزب  موقي  ناك  سأ » يس  يآ  »

ىلإ دامسلا  لاصيإ  متي  امیف   ، مئاسقلا مھعیبي  ىتح 
ةدايز ىلإ  جمانربلا  ىدأ  دقل   . هنوبلطي امدنع  مھوتیب 

نیحالفلا ةبسن  يف  لقألا  ىلع  ةئاملا  يف  رادقمب 50 



انأ و« لكيام »  » أبنت املثمو   . دامسلا اومدختسا  نيذلا 
باتعأ ىلإ  لصي  هنأ  املاطف   ،« ونیتوأ فیلكياو  و« ابميدوم »
اوناك نیحالفلا  نإف   ، بسانملا تقولا  يف  مھتویب 

. رورسلا ةياغ  يف  مھو  دامسلا  نورتشي 
نیحالفلا لعجت  يتلا  بابسألا  حضوي  مل  كلذ  نكل 

. مھسفنأ ءاقلت  نم  اًمدقم  دامسلا  ءارش  نع  نومجحي 
نيذلا نیحالفلا  نم  ةقحاسلا  ةیبلاغلا  تراتخا  دقو 
اوماق مث   ، دامسلل يروفلا  میلستلا  مئاسقلا  اورتشا 
انربخأ امكو   ، ىرخأ ةرابعب   . اًقحال هومدختساو  هنيزختب 
نولصحي امدنع  دامسلا  نوعیبي  مھف ال   ،« ونیتوأ فیلكياو  »

مل اذاملف   ، اًدامس نوديري  اًقح  اوناك  نإ  نكلو   . هیلع
« ابميدوم  » ةرسأ انلأس  دقو  ؟  مھسفنأب هئارشب  اوردابي 

اًمئاد نكي  مل  دامسلا  نأ  نیجوزلا  باوج  ناكو   . كلذ لوح 
نكت ملو  ةرشابم –  داصحلا  دعب  هعیب  ذفانم  يف  اًرفوتم 
سرغلا مسوم  لبق  يأ   ، اًقحال الإ  هرفوت  ذفانملا  هذھ 
لاملا رفوتي  امدنع  «: » ابميدوم لكيام   » لاق امكو   . ةرشابم

، ال دامسلا مھلصي  امدنعو   . مھيدل دامسلا  رفوتي  ، ال  انيدل
نإف  ،« ونیتوأ فیلكياو  لـ» ةبسنلابو  « . لاملا انيدل  حاتي 

هتفیظو نألف  ؛  ةریبك ةلكشم  لثمي  نكي  مل  رمألا  اذھ 
ةنيدملا ىلإ  باھذلا  هل  حیتت  تناك  ةرجأ  ةجارد  قئاسك 
مظتنم لكشب  ىرحتي  نأ  عیطتسي  ناك  دقف   ، تقولا لوط 
رجتم يأ  نم  هيرتشي  مث  مأ ال،  اًرفوتم  دامسلا  ناك  اذإ  ام 
لاثمأ نم  نیحالفلل  ةبسنلاب  نكلو   . هعیبي هنأ  فداصتي 
ةنيدملا قوس  نع  مھلصفي  ناك  نيذلا   ،« ابميدوم  » ةرسأ

ةيوق بابسأ  مھيدل  نكي  ملو  مادقألا  ىلع  اًریس  ةعاس 
نأشب يرحتلا  ناك  دقف   ، كانھ ىلإ  باھذلا  ىلإ  مھعفدت 

. ةبوعص رثكأ  اًرمأ  رجاتملا  يف  اًرفوتم  دامسلا  ناك  اذإ  ام 
لوصو بقرت  يف  ةلثمتملا  ةریغصلا  ةبقعلا  هذھو 
لاصتالا وأ  كلذ  ىصقتي  نأ  قيدص  نم  بلطلا   ) دامسلا



. مھتیجاتنإو مھتارخدم  ومن  قوعي  ناك  ام  يھ  رجتملاب )
نم انصلخ  هنأ  وھ  هانذفن  يذلا  لخدتلا  هققح  ام  لك  نإ 

. طیسبلا قزأملا  اذھ 

يتاذلا طابضنالاو  راخدالا 
يف نیحالفلاو  دنھلا  يف  ةھكافلا  ةعاب  اتبرجت  ریشت 
نإو ىتح  راخدالا  نع  نوزجعي  نيریثك  اًسانأ  نأ  ىلإ  اینیك 
نأ ينعي  ام  وھو   ، ةدیج ةيراخدا  ٌصرف  مھل  تحنس 
نأو ؛  ةیجراخ لماوعل  اھعیمج  ىزعُت  ال  راخدالا  قئاوع 
لعلو  . ةيرشبلا سفنلا  ىلإ  اھنم  ءزج  يف  دوعت  ةلكشملا 

نأ لواحي  وھو  تايركذلا  ضعبب  ظفتحي  لاز  ام  انمظعم 
نأو ىولح  نامطرب  نم  برقلاب  اننأ  بضاغلا  هیبأل  حضوي 
لوانت نأ  كردن  انك  دقل   . ام وحن  ىلع  تدفن  دق  ىولحلا 
اھلوانت ءاوغإ  نأ  الإ   ، تالكشملا انل  ببسي  فوس  ىولحلا 

. مواقي ناك ال 
، ةیئاقولا ةحصلا  نع  ثلاثلا  لصفلا  يف  انفلسأ  املثمو 
وحن ىلع  رضاحلا  عم  ىطاعتي  يرشبلا  لقعلا  نإف 
يف اننأ  ودبيو   . لبقتسملا عم  هیطاعت  نع  اًمامت  فلتخي 

فرصتن نأ  يغبني  يتلا  ةیفیكلل  ةيؤر  كلمن  ساسألا 
ال ام  ًابلاغ  ةیفیك  يھو   ، لبقتسملا يف  اھاضتقمب 

فرصتنس وأ  مویلا  اھب  فرصتن  يتلا  ةقيرطلا  عم  قستت 
مدع  » اھذخأي يتلا  لاكشألا  دحأو   . لبقتسملا يف  اھب 
تقولا يفو  نآلا  قفنن  نأ  وھ  اذھ  ينمزلا » قاستالا 

اننإف  ، ىرخأ ةرابعب   . لبقتسملا يف  راخدالل  ططخن  هتاذ 
نم ربصلا  ىلع  ةردق  رثكأ  دغلا » يف  انتاذ   » نوكت نأ  لمأن 

«. مویلا انتاذ  »
وھو ينمزلا  قاستالا  مدع  ىلع  لدي  رخآ  رھظم  ةمثو 

ةیلوحكلا تابورشملا  لثم   ) مویلا هیھتشن  ام  يرتشن  نأ 
نأ يونن  نحنو  يلحلاو )  ةمسدلا  وأ  ةيركسلا  ةمعطألاو 



تاقفن لثم   ) ةیلوؤسم رثكأ  اًدغ  لاملل  انقافنإ  نوكي 
ةرابعب فقسألا .) میمرتو  ضوعبلا  تاكبشو  ةساردلا 
ىدل ةذللاب  وأ  رخفلاب  رعشن  يتلا  ءایشألا  نإف   ، ىرخأ

ام اًمئاد  يھ  تسیل  لبقتسملا  يف  اھئارشل  انلیخت 
يستحن فوس  انأ  انتفرعم  نإ   . ةياھنلا يف  مویلا  هيرتشن 

ةذللاب – انمظعم  رعشُي  تارمو ال  تارمل  اًدحاو  ًابارش  اًدغ 
امدنع كلذ  عمو   – ةساعتلاب انرعشُي  رمألا  عقاو  يف  لب 
اذھبو  . هتمواقم انم  نوریثك  عیطتسي  ال  دغلا  يتأي 
ءاوغإ ةعلس  يھ  ةیلوحكلا  تابورشملا  نإف   ، ىنعملا
اًرشابم اًریثأت  انیف  رثؤي  ءيش  يھو   ، سانلا نم  ریثكل 

، كلذ نم  ضیقنلا  ىلع   . ةعقوتم ةذل  يأ  انحنمي  نأ  نود 
سانلا نم  ریثكف   ، ءاوغإ ةعلس  نويزفلتلا  نوكي  ال  امبر 
تاونس ىتح  وأ  روھش  ىدم  ىلع  نورخديو  نوططخي 

. دحاو نويزفلت  ءارشل 
ءاملعو داصتقالا  ءاربخ  نم  ةعومجم  تكرتشا  دقو 
تابثإل اھلالخ  نم  اوعس  ةسارد  يف  باصعألاو  سفنلا 
ةیلمع يف  لاصفنالا  اذھ  لثمل  ًایئايزیف  اًساسأ  كانھ  نأ 

نم رایتخالل  ةصرفلا  نیكراشملا  اوحنم  دقو   7. رارقلا ذاختا 
يف اھیلع  لوصحلا  مھل  قحي  فوس  ةعونتم  زئاوج  نیب 
ايادھ تاقاطب  مادختساب  كلذو   ، ةفلتخم ةینمز  تاتیقوت 
لك ىلع  نیعتي  ناك  اذكھو   . خيراتلاو تقولاب  ةددحم 

ىقلتي 20  ، ًالثمف  . تارارقلا نم  ةعومجم  ذختي  نأ  كراشم 
رضاحلا  ) نیعوبسأ نوضغ  يف  اًرالود  وأ 30  نآلا  اًرالود 
نوضغ يف  اًرالود  ىقلتي 20  وأ  )؛  لبقتسملا لباقم  يف 
عیباسأ ةعبرأ  نوضغ  يف  اًرالود  وأ 30  نیعوبسأ 

ىقلتي 20 وأ  )؛  دعبأ لبقتسم  لباقم  يف  لبقتسملا  )
نوضغ يف  اًرالود  وأ 30  عیباسأ  ةعبرأ  نوضغ  يف  اًرالود 

دعبأ لبقتسم  لباقم  يف  دعبأ  لبقتسم   ) عیباسأ ةتس 
اوناك نیكراشملا  نأ  ىلع  كلذ  ةركف  موقتو  دعبأو .)



ىلع دمتعي  ريوصت  زاھج  لخاد  تارارقلا  هذھ  نوذختي 
نیثحابلل حیتي  امم   ، يفیظولا يسیطانغملا  نینرلا  ةینقت 
اوفشتكا دقو   . طشنت مھتغمدأ  نم  قطانملا  يأ  ةفرعم 
ریكفتلا ناك   ) فارطألاب ةلصتملا  غامدلا  ءازجأ  نأ 

طقف طشنت  بسحو ) ةيروف  رثكألا  تآفاكملل  بیجتسي 
مویلا ةأفاكم  نیب  ةنراقم  ىلع  رارقلا  يوطني  امدنع 
ةرشقلا تناك   ، ضیقنلا ىلعو   . لبقتسملا ةأفاكمو 
اًصاصتخا رثكأ  غامدلا  يف  ءزج  يھو   ) ةیبناجلا ةیھبجلا 

، تارارقلا لكل  ةھباشتم  ةفاثكب  بیجتست  تاباسحلاب )
. ةحورطملا تارایخلا  تیقوت  نع  رظنلا  ضغب 

جتنت فوس  لاونملا  اذھ  ىلع  لمعت  يتلا  ةغمدألا  نإ 
اياونلا كلت  يھو   . ةققحُملا ریغ  ةبیطلا  اياونلا  نم  اًریثك 
ماعلا تارارق  لیبق  نم  رمألا  عقاو  يف  اًریثك  اھارن  يتلا 
يتلا ةیضايرلا  باعلألا  تانيرمت  ةعاق  ةيوضعو  ديدجلا 
ةرسأ لثم   ، سانلا نم  اًریثك  نأ  الإ   . ةلعفُم ریغ  لظت 
عونلا اذھ  اًمامت  نوكردي  ونیتوأ » فیلكياو   » وأ ابميدوم » »

يف مھلاومأ  دیمجت  نع  اوثدحت  دقل   . قاستالا مدع  نم 
دقل  . قاستالا مدع  يدافتل  ةقيرطك  كلذو  دامس  لكش 
يتلا ةئراطلا » رومألا   » ضعب نأب  نیعنتقم  اًضيأ  اوناك 

، ام وحن  ىلع  ءاوغإ  ةعلس  ةقیقحلا  يف  تناك  اھوھجاو 
نم لھسأ  ةرضاحلا  ةظحللا  يف  لاملا  قافنإ  نأل  كلذو 

،( ابميدوم لكيام  لوق  دح  ىلع  « ) ةلأسملا قیلعت   » درجم
بسكم قیقحتل  جورخلا  نم  ًالدب  تیبلا  يف  ثوكملا  وأ 

. يفاضإ
ةحارص ةیبعشلا  ءایحألا  ينطاق  انلأس   ، دابأردیح يفو 

ام ةمیق  اوضَّفخ  ول  نودوي  علس  كانھ  تناك  اذإ  امع 
ىلإ ریشي  مھباوج  روفلا  ىلع  انءاجو   ، اھیف هنوقفني 

. غبتلاو ةیلوحكلا  تابورشملاو  ةفیفخلا  تابجولاو  ياشلا 
، اھانعمج يتلا  تانایبلا  ىلعو  انل  هولاق  ام  ىلع  ءانبو 



بھذت مھتینازیم  نم  ةریبك  ءازجأ  نأ  لعفلاب  حضتا  دقف 
مھتفرعم تناك  دقو   . علسلا هذھ  ىلإ  ةياھنلا  يف 

« رتسإ  » تبلط امدنع  اًضيأ  ةرضاح  هذھ  مھتاوذب 
نیكراشملا نم  ةعومجم  نم  نوسنبور » و« رميرك » و«

، داصحلا دعوم  لحي  نأ  لبق   ، ينیكلا دامسلا  جمانرب  يف 
عیبل مھیلإ  هیف  ءيجملا  مھنكمي  يذلا  مویلا  اوددحي  نأ 
ئجملا وھ  مھنم  ةریبك  ةحيرش  بلط  ناكو   ، مئاسقلا
نوكردي نوحالفلا  ناك  ذإ  )؛  ریثكب داصحلا  لبق  يأ   ) اًركبم

هنكل  ، ةرشابم داصحلا  بقع  مھيديأب  رفوتیس  لاملا  نأ 
. كلذ دعب  دفنیس  ام  ناعرس 

لیبق نم  نوكي  نل   ، تاذلاب يعولا  اذھ  ءوض  يفو 
اھیلإ أجلي  يتلا  كلت  نم  ةریثك  قئارط  نأ  دجن  نأ  ةشھدلا 
نمأم يف  لاملا  لعجل  فدھت  ال  مھلاومأ  راخدال  ءارقفلا 

. مھسفنأ نم  هتيامحل  اضيأ  امنإو   ، بسحو نيرخآلا  نم 
ءارش نكیلو   ) ام فدھ  قیقحتل  ىعست  تنك  اذإ   ، ًالثمف

مامضنالا نإف   ،( لزنملا فقس  دییشت  وأ  ةجالث  وأ  ةرقب 
ءاعولا غلبم  يلامجإ  يفكي  ثیح  ةراود  ةیعمج  ىلإ 

اًرایخ نوكیس  فدھلا  كلذ  نمث  ةیطغتل  اھیف  يراخدالا 
اًمزلم حبصت  فوس   ، اھل كمامضنا  درجمبف  ؛  اًعئار

، ًايرھش وأ  ًایعوبسأ  لاملا  نم  نیعم  غلبمب  ماھسإلاب 
يفكي ام  كيدل  حبصي  فوس   ، ءاعولا ىلع  لصحت  امدنعو 

يف كلذ  لمع  كنكمي  مث   ، هئارشل علطتت  تنك  ام  ءارشل 
نوكي امبرو   . كعباصأ نیب  نم  دوقنلا  قلزنت  نأ  لبق  لاحلا 

نأ اھب  نمضت  ىرخأ  ةقيرط  ةباثمب  ةنبل  ةنبل  تیبل  كؤانب 
. سوملم فدھ  بوص  ةھجوم  لظتس  كتارخدم 

نإف  ، اًقح اًریطخ  اًّدح  يتاذلا  طابضنالا  صقن  غلب  ام  اذإو 
. راخدالا ىلع  انمغري  يك  ام  صخشل  عفدن  نأ  انب  ىرحألا 
نم رطاخمل  ضرعتلا  ِرثؤُن  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلعو 
لعفب اًثيدح  ةینبملا  انطئاوح  نع  طالملا  نابوذ  لیبق 



تحت  ، ةضرُع حبصت  يتلا  دوقنلاب  ظافتحالا  ىلع  راطمألا 
ةلفحل زیھجتلا  لیبس  يف  اھعیمج  دفَنت  نأل   ، ام ةوزن  ریثأت 

تاسسؤم ءالمع  ضعب  نأ  تاقرافملا  نمو   . اھمیقن
ضارتقالا ىلإ  نوؤجلي  امبر  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 

ةأرما انتربخأ  دقو   . راخدالا لئاسو  نم  ةلیسو  هرابتعاب 
اھنأ دابأردیح  يف  ةیبعشلا  ءایحألا  دحأ  يف  اھانیقتلا 
لداعت بسحب  يكيرمأ  رالود   621  ) ةیبور تضرتقا 10000 
تعدوأ مث  انادنابس »  » ةسسؤم نم  ةیئارشلا ) ةوقلا 

دقف  ، اذكھو  . يراخدا باسح  يف  ضرقلا  عير  روفلا  ىلع 
ىلإ ةئاملا  يف  هتمیق 24  ةيونس  ةدئاف  رعس  عفدت  تناك 
ةئاملا يف  يلاوح 4  ىلع  يھ  لصحت  امیف   ،« انادنابس »
لعجي يذلا  ام  اھانلأس  امدنعو   . يراخدالا اھباسح  ىلع 

يف نآلا  يھو   ، اھتنبا نأ  تحضوأ   ، اھيدل ًالوبقم  كلذ 
لالخ اھجاوز  نیحیس   ، اھرمع نم  ةرشع  ةسداسلا 
امدنعو  . اھرھمل ةيادب  تناك  ةیبور  ـ10000  لا نأو   . نیماع
يذلا لاملا  عدوت  نأ  ةطاسبب  ررقت  مل  اذامل  اھانلأس 
اھباسح يف  ضرقلل  انادنابس » لـ» هعفدت  تناك 

نكي مل  كلذ  نأ  تحضوأ   ، عوبسأ لك  ةرشابم  يراخدالا 
. رمتسم وحن  ىلع  اھل  أرطت  ىرخأ  تاجاح  كانھف  ؛  اًنكمم

فولأملا ریغ  عضولا  اذھ  ءازإ  كابترالا  ضعب  انباتنا 
ىرخأ ةعومجم  هابتنا  كلذ  بذتجا   . ةلئسألا حرط  انلصاوو 

نأ فرعن  انك  امأ   . انلھجب حوضوب  نرَّدََنت  يئاللا  ءاسنلا  نم 
اھانمھف املثم   ، ةركفلاو ؟  امامت يعیبط  رمأ  وھ  هنلعفي  ام 

ىلإ نيَد  دادسب  مازتلالا  نأ  يھ   ، رمألا ةياھن  يف 
ىلع ضرفي  امنإ   – هنع صانم  ال  رمأ  وھو   –« انادنابس »
دیقتلا نوعیطتسي  امبر ال  طابضنالا  نم  ًاطمن  نیضرتقملا 

. مھسفنأ ءاقلت  نم  هب 
عفدي نأ  هل  يغبني  اًدحأ ال  نأ   ، كلذ عم   ، يلجلا نم  هنكل 

. راخدالا هل  ىنستي  يك  ةنسلا  يف  ديزي  وأ  ةئاملا  يف   20



دوقع هبشت  ةیلام  تاجتنم  میمصت  ققحي  دق  كلذلو 
لمشت نأ  نود   ، اھتیمازلإ يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 

نم ریثكل  ةمج  دئاوف   ، اھبحصت يتلا  ةدئافلا  راعسأ 
يتلا كونبلا  دحأ  عم  نیثحابلا  نم  ددع  نواعت  دقو   . سانلا
كلذ لثم  میمصت  ةیغب  نیبلفلا  يف  ءارقفلا  عم  لماعتت 

فادھأب هطبر  متي  تاباسحلا  نم  ديدج  عون  وھو   8، جتنملا
نوكت نأ  امإ  فادھألا  هذھو   . لیمع لك  ىدل  ةيراخدا 
ىتح هلاومأ  بحسي  الأب  لیمعلا  مزتلي   ) لاملا نم  اًغلبم 
كرتب لیمعلا  مزتلي   ) اًخيرات وأ  اًنیعم ) اًدیصر  هباسح  غلبي 
ناكو خيراتلا .) كلذ  لحي  ىتح  باسحلا  يف  هلاومأ 

ام  ، هنأ الإ   . ددحملا فدھلاو  مازتلالا  ةیعون  راتخي  لیمعلا 
اذھبو  ، ةمزلم نوكت  اھنإف   ، فادھألا كلت  ديدحت  متي  نإ 
ةدئافلا رعس  نكي  مل   . اھذیفنتب مایقلا  كنبلا  ةمھم  حبصت 

كلت تحرط  دقو   . يداعلا باسحلا  يف  وھ  امم  ىلعأب 
. ًایئاوشع ةراتخم  ءالمعلا  نم  ةعومجم  ىلع  تاباسحلا 
، تاباسحلا هذھ  مھیلع  تضرع  نيذلا  ءالمعلا  نیب  نمو 
. باسحلا كلذ  لثم  حتفب  ةعبرأ  لك  نیب  نم  لیمع  َِلبَق 
وبري ام  راتخا   ، باسحلا حتفب  اولِبَق  نيذلا  ءالؤھ  نیب  نمو 
ثلثلا راتخا  امیف   ، اًفدھ خيراتلا  مھیثلث  ىلع  ًالیلق 
ةدصرأ نأ  دجُو   ، ةنس دعبو   . اًفدھ باسحلا  غلبم  يقبتملا 
باسح ىلع  اولصح  نيذلا  ءالؤھل  ةيراخدالا  تاباسحلا 
ةنراقم طسوتملا  يف  ةئاملا  يف  ةبسنب 81  ىلعأ  تناك 
ةقیقح نم  مغرلاب   ، ةنراقملا ةعومجم  ءالمع  تاباسحب 

ناك  ، باسحلا مھیلع  ضرُع  ءالمع  ةعبرأ  لك  نیب  نم  هنأ 
تءاج دقو   . ضرعلا َِلبَق  نم  وھ  طقف  دحاو  لیمع  كانھ 
مغرو هنأل  كلذو   ، اھل اًعقوتم  ناك  امم  ىندأ  ًابلاغ  جئاتنلا 
ةوق يأ  كانھ  نكت  ملف   ، لاومأ يأ  بحس  مدعب  مازتلالا 
نم ریثكلا  لظ  دقو   ، ًالعف راخدالل  لیمعلا  عفدت  ةیباجيإ 

. ةلماخ تاباسح  تاباسحلا  هذھ 



لوبقلا مدع  نولضفي  اوناك  صاخشألا  مظعم  نكل 
حضاو قلق  ةمث  ناك  دقف   . تاباسحلا هذھ  لثم  ضورعب 
ىتح بحسلا  مدعب  مھسفنأ  مھمازلإ  ءازإ  مھرواسي 

« سابويد  » تھجاو دقو   . هوددح يذلا  فدھلا  اوغلبي 
مجحأ دقف  اینیك –  يف  اھسفن  ةلكشملا  نوسنبور » و«
هلعف ءيش  وھو   ، تاباسحلا هذھ  مادختسا  نع  نوریثك 
ىلعأ تناك  يتلا  بحسلا  موسر  عفدل  ًايدافت  مھضعب 
َقلَعت نأ  مھلاومأل  اوديري  مل  مھنأ  نع  ًالضف   ، يغبني امم 
ةقرافم ىلع  ءوضلا  طلسي  هرودب  اذھو   . باسحلا يف 
اھلالخ نم  نكمي  قئارط  كانھ  نأ  يھو  مامتھالل : ةریثم 

نم ةدافتسالا  نأ  دیب   ، يتاذلا طابضنالا  تالكشم  يدافت 
قیقحتل ًایلَوأ  ًالمع  بلطتي  ام  ةداع  قئارطلا  هذھ 

« سابويد نیلاكساب   » نھربتو  . يتاذلا طابضنالا 
ىرخأ ةسارد  يف  ةقدب  اذھ  ىلع  نوسنبور » ناثانوج  و«
اظحال دق  اناكو   9. اینیك يف  الاموب  قوس  ةعاب  عم  اھايرجأ 
اھتاعیبم صلقتت  ةریغصلا  تاعورشملا  نم  اًریثك  نأ 

ءارش همزليو  هترسأ ) دارفأ  دحأ  وأ   ) اھبحاص ضرمي  امدنع 
ىلع سانلا  ةدعاسم  يف  اركف  دقف  كلذلو   . ءاودلا ضعب 
ةئراطلا رومألا  هذھ  لثمل  مھتارخدم  ضعب  صیصخت 
نيرولكلا لثم   ) ةیئاقولا ةحصلا  تاجتنم  ءارشل  وأ   ، اًديدحت
نيوضنملا صاخشألاب  الصتا  دقو  ضوعبلا .) تاكبش  وأ 

نكمي ًالفقم  اًقودنص  مھیلع  اضرعو  ةراود  تایعمج  نمض 
ىلع ةیحصلا  ئراوطلا  ةھجاومل  راخدالا  يف  همادختسا 
اوریتخا  ) سانلا ضعب  يطعُأ  دقو   . صوصخلا هجو 
ةثحابلا تظفتحا  امیف   ، قودنصلا حاتفم  ًایئاوشع )
حاتفملاب ةیموكحلا  ریغ  ةمظنملل  ةعباتلا  ةینادیملا 

امدنع قودنصلا  حتفتو  يتأت  تناكف   . نيرخآب صاخلا 
ةمزأ ةھجاومل  لاملا  ضعبل  ةجاحب  صاخشألا  حبصي 
ةحصلاب صاخلا  قودنصلا  اذھ  لثم  مھسأ  دقو   . ةیحص



ةحصلا ىلع  صاخشألا  هقفني  ام  تالدعم  ةدايز  يف 
« نوسنبور و« سابويد »  » ةشھد راثأ  ام  نأ  الإ   ، ةیئاقولا
مل اذلو  ؛  كلذ لعفي  مل  مھل  ًالفقم  قودنصلا  ميدقت  نأ  وھ 
مل مھنأب  صاخشألا  دافأ  دقو   . اًریثك ًالام  هیف  اوعدوُي 
، بسحو ةطیسب  غلابم  هیف  اوعدوأ  مھنأ  وأ  هومدختسي 
يف لاملا  ىلإ  اوجاتحي  نأل  مھبناج  نم  ًابسحت  كلذو 

. هیلع لوصحلا  نوعیطتسي  مث ال  رخآ  ءيش 
ةرورضلاب ينعي  ال  انتالكشمب  يعولا  درجم  نإف  اذكھو 
قیقدلا عقوتلا  انعسوب  نأ  ينعي  امبر   . تَّلُح دق  اھنأ 

. بسحو انلشف  نماكمل 

يتاذلا طابضنالا  قطنمو  رقفلا 
نإف  ، اھؤارش بعصي  ةفص  يتاذلا  طابضنالا  نأل  اًرظن 

نوذختي يتاذ  يعوب  نولحتيو  رارقلا  عنص  مھدیب  نم 
يف ءاوغإلل  مھضرعت  لامتحا  دض  ىرخأ  ةیعافد  ریبادت 

قیقحتل ةحضاولا  تایجیتارتسالا  ىدحإو   . لبقتسملا
ددبن فوس  اننأ  انكاردإل  كلذو  ؛  ریثكلا رخدن  الأ  يھ  كلذ 

، مویلا ءاوغإلل  ملستسن  امبرو  لب   . مویلا هانرخدا  ام  اًدغ 
اذھ نإ   . ادغ هل  مالستسالا  وھ  هلعفنس  ام  لك  نأ  املاط 
ىلع ءارقفلا  ىدل  لمعي  ءاوغإلا  رداصمل  دسافلا  قطنملا 
كانھ نأ  الإ   ، ءاینغألا ىدل  هب  لمعي  يذلا  وحنلا  سفن 
ىلع اًررض  دشأ  ءاوغإلا  بقاوع  لعجت  ةیفاك  ًابابسأ 

. ءاینغألا ىلع  اھنم  ءارقفلا 
نع اًریبعت  نوكت  نأل  حجرألا  ىلع  تاءاوغإلا  لیمتو 

ركسلاو سنجلا  لثم :  ءایشأ  يأ   ) ةيزيرغ تاجاح 
يتأت نأ  ًايرورض  سیل   ، رئاجسلاو ةمسدلا  ةمعطألاو 
ىلع لھسي   ، ةلاحلا كلت  يفو  بیترتلا .) اذھل  اًقفو 
اوعبشأ يتلا  ةطقنلا  ًالعف  اوغلب  دق  اونوكي  نأ  ءاینغألا 
ةظحل نیحت  امدنعو  « . تيوغُأ يتلا  مھتاوذ   » اھیف



نأ مھنكمیف   ، راخدالا مدع  وأ  راخدالا  رارقل  مھذاختا 
فوس لبقتسملل  صَّصخُت  ةیفاضإ  لاومأ  يأ  نأ  اوضرتفي 
نإف اذكھو   . ىدملا ةدیعب  فادھألا  قیقحت  يف  مدختست 
امك  ، ءاوغإ ةعلسل  اًجذومن  ركسلاب  ىَّلحُملا  ياشلا  ناك 

حجرملا ریغ  نمف   ، دابأردیح يف  ةوسنلا  ءالؤھ  ىدل  ادب 
امنإو مھيوغي  هنوكل ال  هنأشب – ال  ءاینغألا  قلقي  نأ  ذئدنع 
ياشلا نم  ریثكلا  ءاستحا  ةفلك  لمحت  نوعیطتسي  مھنأل 

لایح قلقلا  مھرواسي  نأ  نود  هل ) ىرخأ  لادبأ  وأ  )
باوكأ ىلع  سفنألا  قشب  اھوعمج  تارخدمل  مھديدبت 

. ةیفاضإ ياش 
نم ةریثك  اًعلس  نأ  ُةقیقح  يھ  ةجیتنلا  هذھ  ززعُي  امو 
وأ ةجالث  كالتما  لیبق  نم  ءارقفلا  اھیلإ  علطتي  يتلا  كلت 
ةیلاغ علس  يھ   ، لضفأ ةسردمب  لفطلا  قاحلإ  وأ  ةجارد 
ردق مھيدل  رفوتي  امدنع  هنأ  ينعي  ام  وھو   ، ًایبسن نمثلا 
يف هذھ  ءاوغإلا  علس  حبصت  فوسف   ، لاملا نم  لیلق 
نم اًدبأ  نكمتت  نل   ) اھكُلَمت ىلع  يرغت  ةزاتمم  ةیعضو 
كیلع حلي  اذكھ   ، ةجالثلا هذھ  يرتشت  نأل  يفكي  ام  راخدا 

.(... كلذ نع  ًالدب  ياشلا  نم  ًابوك  ِستحتل   . كلقع توص 
لقأ راخدالا  اھیف  حبصي  ةغرفم  ةرئاد  هنع  جتني  ام  وھو 
تاب دق  دوشنملا  مھفدھ  نأل  اًرظن   ، ءارقفلا ىدل  ةیبذاج 
نوكیس مھمامأ  قيرطلا  نأ  نوكردي  مھو   ، لانملا دیعب 

مل اذإ   ، لاحلا ةعیبطبو  مھنكل   . ةریثك تاءاوغإب  افوفحم 
10. مھرقف ىلع  نولظي  فوسف   ، اورخدي

قَشأ يتاذلا  طابضنالا  لعجي  امبر  رخآ  ببس  ةمثو 
يغبني ام  رادقم  ددحت  يتلا  تارارقلاف  ؛  ءارقفلا ىلع 
ءاینغأ  ، عیمجلا ىلع  اھذاختا  بعصي  تارارق  يھ  هراخدا 
نأشب ریكفتلا  بلطتت  تارارق  يھو   . ءارقف وأ  اوناك 

نم نوریثك  ءارقف  رفَني  ام  ًابلاغ  لبقتسم  وھو   ) لبقتسملا
، ئراوط ةمزحل  قیقد  روصت  عضوو   ،( هیف ریكفتلا 



املكو  . لفطلا وأ  ةجوزلا  عم  تاضوافم  يف  لوخدلاو 
. انع ةباینلاب  ذختُت  يتلا  تارارقلا  ددع  داز   ، ًىنغ انددزا 
يف نوكرتشي  ةتباثلا  بتاورلا  يوذ  نم  نوفظوملاف 

مھلامعأ بابرأ  كرتشي  امیف   ، يعامتجالا نامضلل  جمانرب 
اودارأ اذإو   . دعاقتلل جمانرب  وأ  قودنص  يف  ربكأ  غلابمب 

، ةدحاو ةرمل  كلذ  اوررقي  نأ  الإ  مھیلع  امف   ، رثكأ راخدالا 
مھتاباسح نم  غلبملا  عاطتقا  ًایئاقلت  متي  فوس  اھدعبو 

نم يأل  لوصولا  مھعسوب  سیلف  ءارقفلا  امأ   . ةیكنبلا
يتلا ةيراخدالا  تاباسحلا  ىتحو  لب   ، تاودألا هذھ 
فدھ غولبب  مھسفنأ  مازلإ  مھل  لھست  اھنأ  ضرتفي 
ىتحو  . لاومألا عاديإ  يھو  ىلوأ  ةوطخ  بلطتتف   ، ددحم
نیعتي هنإف   ، ًايرھش وأ  ًایعوبسأ  راخدالا  مھعسوب  نوكي 
يتلا يتاذلا  طابضنالا  تالكشم  ىلع  بلغتلا  مھیلع 

طابضنالا نأ  يھ  انھ  ةلكشملاو   . تارمو تارم  مھھجاوت 
قاھرإلاب باصت  يھف   ، ناسنإلا ةلضعب  هبشأ  يتاذلا 
راخدالا نوكي  نأ  اًئجافم  سیل  اذھلو   ، اھل همادختسا  ىدل 
اًدیقعت رثكأ  حبصي  رمأ  وھو   11. ءارقفلا ىلع  قشأو  بعصأ 
لصفلا يف  شاقنلاب  هانلوانت  ام  ةقیقح  ءوض  يف 
نوضرعتي ءارقفلا  نأ  يھو   ، رطاخملا لوح  سداسلا 

نم ةیلاعلا  تايوتسملا  مھعفدت  كلذلو   ، ةلئاھ تاطوغضل 
تارارق ذاختال  طوغضلا  هذھ  نع  مجنت  يتلا  لوزیتروكلا 

مامأ مھسفنأ  نودجي  ءارقفلا  لعجي  ام  وھو   . اًروھت رثكأ 
. لقأ دراومو  قشأ  ةمھم 

اورخدي نأ  ءاینغألا  نم  عقوتن  اننإف   ، نیببسلا الكلو 
( لخدلاو ةورثلا  ًالثم  ذخ   ) ةیلاحلا مھلاومأ  نم  ربكأ  ةبسن 
يف مھلاومأ  نم  اًءزج  نوكیس  مویلا  هنورخدي  ام  نألو 
ذخأت ةقالع  حجرألا  ىلع  قلخي  فوس  كلذ  نإف   ، دغلا
ءارقفلا امأ   . دغلا لاومأو  مویلا  لاومأ  نیب   S لكش
مھدراوم نوكت  نأ  حّجرُي  اذھبو  ، ًایبسن  ًالیلق  نورخدیف 



، ءاینغأ صاخشألا  حبصي  امدنعو   . ةیندتم ةیلبقتسملا 
امم  ، مھدراوم نم  ربكأ  ةبسن  راخدا  يف  نوعرشي  مھنإف 
ىدل ام  قوفت  دراوم  ًالبقتسم  نوكلتمیس  مھنأ  ينعي 
ىوتسم صاخشألا  غلبي  امدنعف   ، اًریخأو  . ًایبسن ءارقفلا 

نم ریثكلا  اورخدي  نأ  مھیلع  نیعتي  نلف   ، ىنغلا نم  ًایفاك 
ىلع كلذو   ، ةیلبقتسملا مھتاحومط  ةیبلتل  مھلاومأ 
نوكي امبر  نيذلا   ) ىطسولا ةقبطلا  دارفأ  نم  ضیقنلا 

(. ًالثم لزنم  ءارشل  دیحولا  مھلیبس  وھ  راخدالا 
مویلا لاومأ  نیب  ةقالعلا  يف   S لكشلا لعفلاب  ىرن  اننإ 

لكشلا 1 ددحيو   . عقاولا ملاع  يف  لبقتسملا  لاومأو 
ماعلا يف  رسألا  ىدل  تناك  يتلا  دراوملا  نیب  ةقالعلا 
ذخأيو  12. دناليات يف  تاونس  سمخ  بقع  اھيدل  حبصأ  امو   1999

اننأ كش  ال   ) دودممو حطسم  هنكل   ،  S لكش ىنحنملا 
دراوم نوكلتمي   ) مویلا ءاینغأ  نإ  الیلق .)  S لكشلا قھرن 
وھو  ، دغلا يف  ىنغ  رثكأ  اًمومع  نوحبصي  فوس  رثكأ )
ةیفیكلا وھف  تفاللا  رمألا  امأ   . لاحلا ةعیبطب  عقوتم  رمأ 

دنع ام  اًعون  ةحطسم  ةقالعلا  اھب  حبصت  يتلا 
داح لكشب  عفترت  اھنكل   ، دراوملا  نم  ایندلا  تايوتسملا 

. امامت ةحطسم  حبصت  نأ  لبق 



. دناليات ماع 2005،  يف  ةورثلاو  ماع 1999  يف  ةورثلا  لكشلا 1 :
. رقف ةدیصم   ، لبق نم  انيأر  امك   ،S لكشلا اذھ  ئشنيو 

يتلا ةطقنلا  راسي  نم  ةرشابم  نوؤدبي  نيذلا  ءالؤھف 
نل ةيوئم  ةجرد  ـ45  لا طخ  ةورثلا  ىنحنم  اھیف  سمالي 
نم ربكأ  ةورث  اومكاري  نلو  ؛  دحلا كلذ  نم  ىنغأ  اوحبصي 
ىلع نيذلا  ءالؤھ  امأ   . ةدیصملا يف  نوقلاع  مھنأل  كلذ – 
يك هنوجاتحي  امم  رثكأ  نورخدیف   ،P ، ةطقنلا هذھ  نیمي 
اذكھو  . ًىنغ رثكأ  اوحبصيو  هتاذ  ىوتسملا  يف  اوقبي 
. فاك وحن  ىلع  نورخدي  مھنأل ال  ءارقف  ءارقفلا  لظي 



ةدیصملا نم  جورخلا 
ام ىلع  هرھوج  يف  دارفألل  يراخدالا  كولسلا  دمتعي 

نيذلا ءارقفلاف   . لبقتسملا يف  هثودح  سانلا  عقوتي 
ام قیقحتل  مھیتاوت  فوس  ةریثك  اًصرف  نأب  نورعشي 
ةيوق عفاود  مھيدل  رفوتت  فوس   ، تاحومط نم  مھيدل 

« ةھفاتلا  » ةیكالھتسالا علسلا  ىلع  قافنإلا  ضفخل 
نيذلا ءالؤھ  امأ   . لبقتسملا كلذ  يف  رامثتسالاو 
نوذختي فوسف   ، هنورسخي ام  مھيدل  سیل  هنأب  نورعشي 

نإ  . سأیلا نم  ةلاحلا  كلت  سكعت  تارارق  حجرألا  ىلع 
بسحف ءارقفلاو  ءاینغألا  نیب  قورفلا  فشكي  امبر ال  كلذ 

. مھسفنأ ءارقفلا  نیب  قورفلا  اًضيأ  امنإو 
ماق دقف   . اًدیج ًالاثم  ةھكافلا  ةعاب  يف  دجن   ، ىرخأ ةرمو 
يتلا ضورقلا  دادسب  ناثانیلوم » ليدنس  و« نالراك » نيد  »

نم  ، ًایئاوشع تریتخا   ، ةریغص ةعومجم  اھیلع  تلصح 
نكمت دقف   13 (. نیبلفلاو دنھلا  نم  لك  يف   ) ةعابلا ءالؤھ 
دعبو  . نويد الب  ام  ةرتفل  ءاقبلا  نم  ةعابلا  ءالؤھ  نم  ریثك 
نويد الب  اولاز  ام  مھنم  ةئاملا  يف  ناك 40   ، عیباسأ ةرشع 

نم مھيدل  ةھكافلا  ةعاب  نأ  ينعي  ام  وھو   . نیبلفلا يف 
اوداع مھنكل   . نويد الب  ةرتفل  ءاقبلا  ىلع  مھنیعي  ام  ربصلا 

. نويدلا يف  فاطملا  ةياھن  يف  ًابيرقت  اًعیمج  اوعقوو 
ةجاح وأ  ضرم  لثم   ) تامزألا نم  ةمزأ  نوكت  ام  ةداعو 
نثارب يف  عوقولل  ىرخأ  ةرم  مھب  تجز  ام  يھ  ةئراط )
نيرداق ریغ  نوحبصي  مھنإف   ، كلذ ثدحي  نإ  امو   ، نويدلا
قرفلا كلذ  نإ   . مھسفنأب ىرخأ  ةرم  نيدلا  دادس  ىلع 
مدعو نويد  الب  ءاقبلا  ىلع  ةردقلا  نیب  قاستالا ) مدع  )
هبعلي يذلا  رودلا  حضوي  نويدلا  نم  ررحتلا  ىلع  ةردقلا 

. ةبوعص رثكأ  يتاذلا  طابضنالا  ضرف  لعج  يف  طابحإلا 
نأ امھنكمي  لمألاو  لؤافتلا  نإف   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلع 



ًاطیسب اًئیش  نوكي  نأ  نكمي  لمألاف   . ًالئاھ اًقرف  اثدحي 
يذلا نويزفلتلا  ءارش  عیطتست  فوس  هنأب  كتفرعم  لثم 
جمانرب مییقت  ىلع  فكعن  انك  امدنعو   . هئارش يف  بغرت 

ةرم تاذ  انتبحطصا   ، رغصلا يھانتم  ضارقإلل  انادنابس » »
ءایحألا يف  اھئالمعب  ءاقتلالل  ةلوج  يف  يدير » اجامداب  »

اھنم تقلطنا  يتلا  ةقطنملا  يھو   ، روتنوج يف  ةریقفلا 
امدنع احابص  يلاوح 10:30  ةعاسلا  تناك   . ةسسؤملا
ثیح  ، يحلا لخاد  ةریغص  ةحوتفم  ةقطنم  ىلإ  انلخد 
امدنعو  . اعم نعمتجي  رثكأ  وأ  ءاسن  ُرشع  دجوت  تناك 

امع  ، اھنفرعي نھنأ  اًحضاو  ادب  يتلا   ،« اجامداب  » نھتلأس
ضعب انارتعا   . ةریصق تاھقھق  يف  نطرخنا   ، نلعفي نك 
نیبتو  ، اًضعب نھضعبل  نزمغي  ةوسنلا  انيأر  امدنع  كابترالا 

« اجامداب  » تحار  . اياش نعنصي  نك  نھنأ  كلذ  دعب  انل 
، اًسرد نھنقلُت  تأدب   ، ذئدنع اھنكل   ، كحضلا نھكراشت 

نیسحت ةیفیك  لوح   ، اھتماستبا ىلع  ظفاحت  امیف 
ياشلا يف  هنقفني  ام  ضفخ  ربع  ةیلبقتسملا  مھصرف 

. ةفیفخلا تابجولاو 
حنم رغصلا  يھانتم  ضارقإلا  تاسسؤم  مظعم  ضفرت 
لذبيو ةیكالھتسا –  علس  ءارشل  نوكت  امدنع  ضورقلا 
قفنُت فوس  ضورقلا  هذھ  نأ  نامضل  اًریبك  اًدھج  اھضعب 
ىضرلاب رعشت  ناكف  اجامداب »  » امأ  . الخد ردت  لوصأ  يف 
قیقحت يف  لاملا  نومدختسي  فوس  ءالمعلا  نأ  املاط 
ریكفتلا نأ  ىرت  يھو   . ىدملا ةدیعب  مھفادھأ  نم  يأ 

لذب ىلع  دایتعالاو  ىدملا  ةدیعب  فادھألا  نأشب 
كلتل لوصولا  لیبس  يف  ىدملا  ةریصق  تایحضت 
صالخلا قيرط  ىلع  ىلوألا  ةوطخلا  لثمي  امنإ  فادھألا 

. طابحإلا يف  اببست  رقفلا  بناوج  دشأ  نم 
طارفإلل ةیبلسلا  جئاتنلا  ىلع  اجامداب »  » رارصإ ببسبو 

انل ىءارت  دقف   ، اًقباس انحضوأ  املثم   ، ياشلا ءاستحا  يف 



دق يتلا  ءایشألا  يأ  نع  لعفلاب  ةوسنلا  ءالؤھ  لأسن  نأ 
انجمانرب يف  أدبن  نأ  لبق   ، لقأ ًالام  اھیلع  نقفنأ  ول  نبغري 
تعقوت  ، ةساردلا انأدب  امدنعو  انادنابس .»  » مییقتل

ةمث نأب  نوكردي  امدنع  سانلا  نأب  ةقثاو  اجامداب » »
ىلإ ياشلا  ىلع  هنوقفني  يذلا  لاملا  ليوحتل  ةیناكمإ 
يف ركذُت  ةبوعص  اودجي  نل  مھنإف   ، اًقح مھمھت  ءایشأ 

يوطنت يتلا  فرصلا   » هجوأ ىلع  هنوقفني  ام  ضفخ 
نأب اھّركذُن  نأ  نم  ىجرت  ةدئاف  رن  مل  اننكل  ريذبت .» ىلع 

، نيریثك نم  هانعمس  يذلا  يأرلا  عم  اًمامت  ضراعتي  كلذ 
هنأ وھ  ةلھس  اًضورق  ءارقفلا  حنم  يف  ام  أوسأ  نأ  وھو 
لظ كلذ  نكلو   ، اًروسیم اًرمأ  مھتاوزنل  مھعابشإ  لعجي 
يف رظنلا  انأدب  امدنع  حوضوب  انناھذأ  يف  اًرضاح 
ةرودلا ىلع  اًرھش  رشع  ةینامث  رورم  دعب   ، تانایبلا
كلذو ؛  قلقن نأ  انل  يغبني  ناك  ام   . ضورقلا نم  ىلوألا 
ركفي فیك  فرعت   ، اًریثك ددرت  امكو   ،« اجامداب  » نأل
انلوانت يذلا  عباسلا  لصفلا  يف  انيأر  املثمو   . اھؤالمع

ىلع بترتت  يتلا  راثآلا  حضوأ  ىدحإ  نإف   ، ضارقإلا هیف 
تالدعم ضفخ  رغصلا  ةیھانتم  ضورق  ىلع  لوصحلا 

ندري نھنأب  ةوسنلا  انتربخأ  يتلا  علسلا  كالھتسا 
رئاجسلاو ةفیفخلا  تابجولاو  ياشلا  لثم  اھنع  يلختلا 

ىلع يرھشلا  قافنإلا  يلامجإ  ضفخنا  دقف   . لوحكلاو
لداعت بسحب  تارالود   5  ) ةیبور رادقمب 100  علسلا  هذھ 
ىلع تلصح  يتلا  رسألا  نم  ةرسأ  لكل  ةیئارشلا ) ةوقلا 

وأ  ، جمانربلا راطإ  يف  عونلا  اذھ  نم  يفاضإ  ضرق 
يفو  . ةيداعلا ةرسألا  هقفنت  امم  ةئاملا  يف  يلاوح 85 
ددسي نأ  قافنإلا  ضفخ  نم  عونلا  اذھل  نكمي   ، هتاذ دح 

450  ) ةیبور هتمیق 10000  ضرقل  يرھشلا  طسقلا  رشُع 
رعسب ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  ًایكيرمأ  اًرالود 
ةھباشم جئاتن  اندجو   ، اًقحالو  . ةئاملا يف  هردق 20  ةدئاف 



يف لمعت  يتلا  ةنامألا  ةسسؤم  ءالمع  ىدل  ةياغلل 
ةكلمملا فير  يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  لاجم 
ةیعامتجالا مھتاقفن  نم  اوضَّفخ  دقف  ؛  ةیبرغملا

،( تاقفنلا عاونأ  ىتش  كلذ  لمش   ، مھضعبل ةبسنلابو  )
14. مھتارخدم نم  اودازو 

ةقيرط درجم  وھ   ، كش الو  رغصلا  يھانتم  ضارقإلا  نإ 
دعاسن نأ  اھلالخ  نم  عیطتسن  ةریثك  قئارط  نمض 
ضعب هیف  نوري  لبقتسم  يف  ریكفتلا  ىلع  ءارقفلا 
میلعت ریفوت  يدؤي  امبرو   . ققحتت ىدملا  ةدیعب  مھفادھأ 
ةفیظول نكمي  ام  وھو   . اھتاذ ةجیتنلا  ىلإ  مھلافطأل  لضفأ 

دوعنس عوضوم  اذھو   ، اًضيأ هلعفت  نأ  ةنومضمو  ةتباث 
يحصلا نیمأتلا  عم  رمألا  كلذكو   . يلاتلا لصفلا  يف  هیلإ 
مھرواسي ال  ىتح  كلذو   ، سقطلا رارضأ  دض  نیمأتلا  وأ 

جاردأ بھذي  دق  لبقتسملل  اًرخُذ  هنورخدي  ام  نأ  نم  قلق 
نامضلا ةكبش  هيدؤت  نأ  نكمي  هتاذ  رمألاو   . حايرلا
صاخشألل قحي  ًایلام  اًمعد  رفوت  يھف  يعامتجالا :

، نیعم دح  نع  مھلیخادم  تَّلق  لاح  يف  هیلع  لوصحلا 
لاملا ریفوت  سجاھ  لظ  يف  شیعلا  نم  مھررحي  ام  وھو 

ساسحإلا اذھو   . ةایحلا هذھ  يف  ءاقبلا  مھل  نمضي  يذلا 
عجشي فوس  لئاسولا  هذھ  نم  ٌيأ  هرفوت  يذلا  نامألاب 
مھيدل دلوي  هنأ  امھلوأ  نیببسل : كلذو  راخدالا  ىلع 

، مھراظتنا يف  اًرھاز  ًالبقتسم  ةمث  نأب  اًساسحإ 
قوعت يتلا  طوغضلا  ىوتسم  نم  ِصّلقي  هنأ  امھیناثو 

نم ًالیلق  نأ  وھ  مھألاو   . رارقلا ةعانص  ىلع  مھتردق 
قلخي نأ  نكمي  ةحارلاو  ةنینأمطلا  نم  اًضعبو  لمألا 

ام مھيدل  نيذلا  ءالؤھ  ىلع  لھسيو   . ةيوق ةیعفاد 
اننكمي فادھأ  ىلع  موقت  ةنمآ  ةایح  نوشیعيو   ، مھیفكي

ءارش لثم   ) ططش نودو  ةقثب  اھقیقحت  وحن  علطتلا 
نیسمخلا تاذ  ةحطسملا  ةشاشلاو  ةديدجلا  ةكيرألا 



اندعاست تاسسؤم  ىلعو   ،( ةیناثلا ةرایسلاو  ةصوب 
دعاقت جماربو  ةيراخدا  تاباسح   ) ىلع لوصحلا  ىلع 

، لوقن نأ  انل  ىنستي  ىتح  يراقعلا ) لصألا  ضورقو 
ةیعفادلا نإ   ، ةيروتكفلا ةبقحلا  ورصاعم  لوقي  املثم 

قلق ةمثف   ، كلذل ةجیتنكو   . نايرطف نائیش  طابضنالاو 
ةایح ىلإ  نولیمي  نيذلا  ءارقفلل  دئازلا  لیلدتلا  نأشب  مئاد 
اھنم مظعألا  ءزجلا  يف  ةلكشملا  ّنأ  وھ  انيأر  ّنإ   . لسكلا
لظت نأ  اًدج  بعصلا  نمف  كلذ : نم  ضیقنلا  ىلع  يھ 

دق هیلإ  ونرت  ام  لك  ىرت  تنأو  كتیعفادو  كسامح  ىلع 
فادھألا كيرحت  ناك  امبرلو   . هغولب كیلع  ًالیحتسم  تاب 

يك اًديدحت  ءارقفلا  هجاتحي  ام  وھ  ًالانم  برقأ  حبصت  ىتح 
. اھوحن ضكرلا  يف  اوعرشي 



٩
نوددرتملا ةرحلا  لامعألا  داور 

ةرئاطلا يف  انراوجب  سلجي  ناك  لامعأ  ُلجر  انل  ىور 
هتدوع ىدل  هبحطصا  دق  همع  نأ  فیك  ةریثك  تاونس  لبق 

دعب يضاملا  نرقلا  تانیعبس  فصتنم  يف  دنھلا  ىلإ 
هلینو ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف  هتسارد  لامكإ 
دارأ ةیجراخ  ةلوج  يف   ، لامعألا ةرادإ  يف  ریتسجاملا 

. ةیقیقحلا لامعألا  ةداير  يف  اًسرد  هملعُي  نأ  اھلالخ  نم 
ىلإ موي  تاذ  ركابلا  حابصلا  يف  همع  ةقفرب  هجوت  دقف 

( كاذتقو يابموم  ىمسُت  تناك  امبسح   ) يابموب قوس 
جربلا ىلإ  ابھذي  نأ  نم  ًالدب  نكلو   . ةیلاملا قاروألل 

نأ همع  دارأ   ، ةیلاملا قاروألا  قوس  مضي  يذلا  ثيدحلا 
ةاشملا فیصر  ىلع  نسلجت  َّنُك  ةوسنلا  نم  اعبرأ  هيرُي 
قاروألا قوس  مامأ  نم  راملا  قيرطلا  ةھجاوم  يف 
تاظحل عضبل  همعو  حماطلا  لامعألا  لجر  فقو   . ةیلاملا

يأ نلعفي  عبرألا  ةوسنلا  نكت  مل   . نھنادھاشي امھو 
تارایسلا ةكرح  تفقوت  املك   ، نك نھنكل   . ًابيرقت ءيش 

نم اًئیش  نطشكيو  نھناكم  نم  نضھني   ، عراشلا يف 
عضُو كیتسالبلا  نم  ٍلاوِج  يف  هنئبعي  مث   ، عراشلا ةیضرأ 
كلذ ثدح  نأ  دعب   . نھدعاقم ىلإ  ندعي  نأ  لبق  نھراوجب 

لامعألا جذومن  مھف  دق  ناك  نإ  همع  هلأس   ، ةدع تارم 
دق رمألا  نأ  فرتعا  هنأ  دیب   . ةوسنلا ءالؤھ  هجھتنت  يذلا 

: ثدحي ام  هل  رسفي  نأ  معلا  ىلع  ناك  كلذلو   . هیلع طلتخا 
ئطاش ةوسنلا  ءالؤھ  دصقت  رجفلا  لبق  حابص  لك  يف 

مث كانھ  نم  ةللبُملا  رحبلا  لامر  نبلجي  ثیح   ، رحبلا
لبق قيرطلا  رھن  يف  ٍواستم  وحن  ىلع  ذئدعب  اھنشرفت 



أدبت امدنعو   . تارایسلل ةیقیقحلا  ةكرحلا  قلطنت  نأ 
ةأطو تحت  فجت  اھنإف   ، لامرلا قوف  ریسلا  يف  تارایسلا 
ذئدنع هلعف  نھیلع  ام  لك  نإ   . تارایسلا تاراطإ  ةرارح 

. تفج يتلا   ، لامرلا نم  ایلعلا  ةقبطلا  نطشكت  نأ  وھ 
نھيدل حبصي   ، ةرشاعلا وأ  ةعساتلا  ةعاسلا  لولحبو 
اھعیبل يحلا  ىلإ  اھنلمحي  يتلا  ةفاجلا  لامرلا  نم  ةیمك 

؛ ةميدقلا دئارجلا  قاروأ  نم  عنصُت  ةریغص  تاوبع  يف 
يف ةفاجلا  لامرلا  هذھ  نمدختسي  يحلا  ةوسن  تناكو 
ةداير يھ  هذھ  نإف   ، معلا يأربو   . يناوألاو قابطألا  يلج 

، ریسیلا رزنلا  الإ  كلمت  ال  تنك  اذإف  ؛  ةَّقحلا لامعألا 
. ءيش نم ال  ائیش  قلخت  يك  كتيرقبعب  نعتساف 
نبسكي نأ  نعطتسيو  ةریقف  ءایحأ  َّنُكسي  ةوسن  نإ 
يابموب يف  تارایسلا  تالجع  تحت  نم  ةرشابم  نھتاوقأ 

يتلا ةرحلا  لامعألا  ةدايرو  راكتبالا  حور  ندسجي  امنإ 
اذھل نكميو   . لاوحألا بلغأ  يف  ءارقفلا  اھب  ىلحتي 
هرھظُي ام  لوح  رودت  صصقب  هوشح  متي  نأ  باتكلا 
راكتبالا ىلع  ةردق  نم  ةریغصلا  تاعورشملا  باحصأ 
روصلا هذھ  لثم  تناك  دقل   . باعصلا ةھجاوم  يف  ةبالصو 
رغصلا يھانتم  ليومتلا  ةكرح  ءارو  يوقلا  عفادلا  ةباثمب 
قلطنت يتلا   ،« يعمتجملا هجوتلا  تاذ  تاعورشملا  و«

، مھتعیبطب لامعأ  داور  مھ  ءارقفلا  نأ  اھدافم  ةمدقم  نم 
ةئیبلا مھل  اندجوأ  اذإ  رقفلا  ىلع  ءاضقلا  عیطتسن  اننأو 

نم مھنكمت  يتلا  ةدعاسملا  ضعب  مھانحنمو  ةمئالملا 
سیئرلا  ،« شتاھ نوج   » مالك بسحبو   . مھلامعأ قالطإ 
تاسسؤم تايربك  ىدحإ  يھو   ،« اكنیف  » لـ يذیفنتلا 
تاعمتجملا حنما  : » ملاعلا يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 

«. مھقيرط نع  دعتباو   ، صرفلا ةریقفلا 
ودبيو ةشھدلا  ریثت  دق   ، كلذ مغر   ، تالاح كانھ  نكل 

نيدعتسم ریغ   ، مھقيرط نع  دعتبت  امدنع   ، ءارقفلا اھیف 



ةسسؤم عم  ماعلا 2007  ذنم  انلمع  دقو   . امدق يضملل 
ليومتلا تاسسؤم  تايربك  ىدحإ  يھو   ،« ةنامألا »

ىدم مییقت  ةیغب   ، ةیبرغملا ةكلمملا  يف  رغصلا  يھانتم 
يف رغصلا  ةیھانتم  ضورقلا  ریفوت  هثدحأ  يذلا  رثألا 
ليومت رداصم  يأ  نم  ةمورحم  اًقباس  تلظ  ةیفير  قطانم 
ةسسؤم نأ  اًحضاو  تاب   ، ًابيرقت نیتنس  دعبو   . ةیمسر

ناك يذلا  ردقلاب  نيریثك  ءالمع  بطقتست  ال  ةنامألا » »
هنإف  ، لادبالا مادعنا  نم  مغرلا  ىلعو   . ىرقلا يف  اًعقوتم 
لقأ كانھ  ناك   ، طورشلا يفوتست  رسأ  تس  لك  نیب  نم 

. ضرق ىلع  لوصحلاب  اًمامتھا  يدبت  ةدحاو  ةرسأ  نم 
ضعب ةقفرب  انبھذ   ، كلذ ءارو  ببسلا  مھف  يف  انم  ةبغرو 
ةيرق يف  رسأ  عضب  انیقتلاو  ةنامألا »  » ةسسؤم يفظوم 
نم دحأ  مدقُي  مل  ةيرق  يھو  بیط » نب  ةرفح   » ىمست
نب لالع   » انلبقتسا كانھو   . ضارتقالا ىلع  اھناكس  نیب 
اًعیمج اوناك   ، نیتنباو نینبلا  نم  ةثالثل  بأ  وھو   ،« نادیس
ةرجش نینامثو  اًرامحو  تارقب  عبرأ  كلمي  ناكو   . اوربك دق 
ناك امیف  ؛  شیجلا ىدل  لمعي  هئانبأ  دحأ  ناك   . نوتيز
بلغأ يف  ًالطاع  ناكف  ثلاثلا  امأ  ؛  ةیشاملاب متھي  يناثلا 
امدنع عقاوقلا  دیص  وھ  يساسألا  هلمع  ناك   ) لاوحألا
ناك نإ  امع  نادیس » نبا   » انلأس دقو  اھمسوم .) نیحي 
تارقب عضب  يرتشي  يك  ضرق  ىلع  لوصحلا  يف  بغري 

الإ هباوج  ناك  امف   . اھاعري نأ  لطاعلا  هنبال  نكمي  ىرخأ 
ىرتشا نإ  هنأو  رغصلا - ةديدش  هلقح  ةحاسم  نإ  لاق  نأ 

نأ لبقو  اننكل   . هیف ىعرت  ًاناكم  دجت  نلف  رقبلا  نم  اًديزم 
هلعف هنكمي  رخآ  ءيش  ةمث  ناك  نإ  امع  هانلأس   ، هكرتن

. انیفكي ام  انيدل   . ءيش ال، ال  : » باجأف  . ضرقلا مادختساب 
يفكي كلذو   . هعیبنو هدصحن  نوتيزو  هعیبن  رقب  انيدل 

«. انترسأ
وھو  ، ينموملا دبع  داؤف  انیقتلا   ، مايأ ةعضب  دعبو 



، ةنامألا ةسسؤم  يذیفنتلا ) سیئرلا  اًقحال  مث   ) سسؤم
ىضمأ دقو   ، ءاكذلا دقتمو  سامحلاب  اًمعفم  ًالجر  ناكو 

ناك امدنع  نجسلا  يف  تاونس  ةقباسلا  هتایح  نم 
اًقحال اھلك  هتایح  سركي  نأ  لبق  ًایسایس  ًاطشان 
ديدشلا يندتلا  هعم  انشقان  دقو   . ءارقفلا لاوحأ  نیسحتل 
اًصوصخ هانلحأو   ، رغصلا ةیھانتم  ضورقلا  ىلع  بلطلل 

سیل هنأب  ةعانق  ىلع  ناك  يذلا  ، نادیس » نبا   » ةصقل
لمع ةطخ  هل  مسر  داؤف  نكل   . لاملا نم  ديزملل  ةجاحب 
لصحي نأ  عیطتسي  هنأ  ىلإ  اًریشم   ، ىودجلا ةحضاو 

. ةریغص تارقب  عبرأ  يرتشي  مث  ةریظح  ينبيو  ضرق  ىلع 
لقحلا يف  يعرلل  جاتحت  نل  ةریغصلا  تارقبلا  هذھو 
ةینامث لالخو   . ةریظحلا يف  ىذغتت  نأ  اھنكمي  امنإو 
اًحابرأ كلذ  ءارو  نم  ينجيو  اھعیبي  نأ  هنكمي   ، رھشأ
كردي فوس  نادیس » نبا   » نأب اًعنتقم  داؤف  ناك   . ةلئاط
اًدحأ نأ  ول  ضرق  ىلع  لصحيو  ةطخلا  هذھ  ةفاصح 

. كلذ هل  حضوأ 
نم داؤف  سامح  نیب  ضقانتلا  اذھ  انھابتنا  تفل  دقل 

تسیل هترسأ  نأ  ىلع  نادیس » نبا   » رارصإو ةیحان 
« نادیس نبا   » نكل  . ىرخأ ةیحان  نم  ءيش  يأل  ةجاحب 

اًروخف ناك  دقف   ، اًریقف ءاقبلاب  ًایضار  نكي  مل  كلذ  عم 
لمعي تابو  ضرممك  بردت  دق  ناك  يذلا  هنباب  ةياغلل 
مامأ نأ  دقتعي  ناك   . شیجلا يف  ةیبطلا  مقاوطلا  نمض 
ناك لھف  نذإ   . لضفأ ةایح  شیعي  نأل  ةیقیقح  ةصرف  هنبا 
ىوس جاتحي  ال  نادیس » نبا   » نأ ىأر  امدنع  ًابیصم  داؤف 

، يذلا  ، نادیس » نبا   » نأ وأ  ؟  لمع ةطخ  وحن  هدشري  نمل 
يف ةیلمعلا  هتایح  ينس  مظعم  ىضمأ   ، لاح ةيأ  ىلع 
نم بناج  ىلع  ءيشب  انربخي  ناك   ، راقبألا ةیبرت 

؟ ةیمھألا
« نیمارج  » كنب سسؤم   ، سنوي دمحم  فصي  ام  ًابلاغ 



ُداور مھنأب  ءارقفلا   ، ملاعلا لوح  هترھش  تعاذ  يذلا 
نیبو فصولا  اذھ  نیب  عمجن  امدنعو   . مھتعیبطب ٍلامعأ 

« دالاھارب  . يك  . يس  » لحارلا لامعألا  دشرُم  ةوعد 
هیمسي ناك  ام  ىلع  زیكرتلا  ةدايزل  لامعألا  لاجرل 
ءارقفلا نأ  اھدافم  يتلا  ةركفلا  نإف   1«، مرھلا ةدعاق  »
اًئطوم دجن  نأ  ىلع  اندعاست  لامعألا  ةداير  حورب  نولحتي 

تاكرشلا لعجي  رقفلا  ةحفاكم  تاسایس  باطخ  نمض 
يھو حایترالاب  رعشت  ليومتلا  تاسسؤمو  ىربكلا 

ةيدیلقتلا تایجتارتسالا  نإ   . دھجلا كلذ  يف  كراشت 
ام ًابلاغو   ، ةصاخلا لامعألا  معدب  ىظحت  ماعلا  لمعلل 

رايدیموأ رییب   ، لثم  ) تاسسؤملا ملاع  يف  ةداق  اھب  موقي 
ىلع ءارقفلا  ةدعاسم  فدھتست  يتلا   ،(eBay ةكرش يف 

. لامعأ داورك  ةنماكلا  ةیقیقحلا  مھتاردق  قیقحت 
يتلا  ، ملاعلل سنوي  ةرظن  يف  ةیساسألا  ةركفلا  نإ 

، رغصلا يھانتم  ليومتلا  ةكرح  نم  نوریثك  اھیف  هرطاشي 
نوكي نأ  يف  هظح  برجي  نأ  صخش  لكل  قحي  هنأ  يھ 
ناببس كانھف   ، صخأ وحن  ىلعو   . اًحجان لامعأ  دئار 
اًصرف ءارقفلا  دجي  نأ  ةیناكمإ  ةدشب  ناحجري  نافلتخم 
كلذلو  ، ةصرف ىلع  اولصحي  مل  مھنأ   ، ًالوأ  . ةشھدم

نأ حجرملا  ریغ  نمو  ةديدج  مھراكفأ  نوكت  نأ  لمتحي 
ىتحو قوسلا  نأ   ، ایناثو  . لبق يذ  نم  تبِّرُج  دق  نوكت 

نإف  ، كلذل ةجیتنكو   . مرھلا ةدعاق  تلھاجت  دق  نآلا 
بجي ءارقفلا  ةایح  نِّسحُت  نأ  اھنأش  نم  يتلا  تاراكتبالا 
ءارقفلا نم  لضفأ  وھ  نمو   ، ةیناد اًفوطق  نوكت  نأ 

؟ فوطقلا هذھ  نوكت  اذام  يف  ریكفتلل  مھسفنأ 

لاومأ سوؤر  الب  نورمثتسم 
ليومتلا تاسسؤم  نم  ةسسؤم  لك  نأ  حیحص 

ةكبش ىلع  ًاینورتكلإ  اًعقوم  قلطت  رغصلا  يھانتم 



اھققح يتلا  حاجنلا  صصق  نم  اًددع  هیلع  عضتو  تنرتنإلا 
ةصرف اومنتغاو  رغصلا  ةیھانتم  اًضورق  اھنم  اوقلت  ءالمع 
هذھو  . ةورث اوعنصي  نأ  اوعاطتساف  مھل  تحال  ةيداع  ریغ 

؛ اھباحصأ نم  اًریثك  انیقتلا  دقف  ؛  ةیقیقح صصق  صصقلا 
انیقتلا  ، شيدارب اردنأ  ةيالو  يف  ةعقاولا   ، روتنوج يفف 
تسسأ يتلا  انادنابس »  » ةسسؤم تالیمع  ىدحإ 

نأ هلالخ  نم  تعاطتسا  اھزرفو  ةمامقلا  عمجل  اًعورشم 
ةعماجك ةیلمعلا  اھتایح  تأدب  دقو   . اًرھاب اًحاجن  ققحت 

يعامتجالا مرھلا  يف  ةياغلل  ةیندتم  ةنھم  يھو   ، ةمامق
لوأ لالخ  نمو  تعاطتسا  مث   . دنھلا يف  يداصتقالاو 
رخآ اًضرق  ددست  نأ   ،« انادنابس  » نم هیلع  تلصح  ضرق 
ةدئاف رعسب  لاومأ  ضرقم  نم  هیلع  تلصح  دق  تناك 
ةمامقلا يرتشت  يتلا  تاكرشلا  نأ  فرعت  تناك   . يزیجعت

ريودت تاكرش  ىلإ  اھعیب  لبق  اھزرفب  موقت  اھنم 
نداعملا نم  اًعطق  مضت  ةمامقلا  نأو  تافلخملا – 
حیباصملا اياقب  نم  ذخؤت  يتلا  نتسجنتلا  كالسأو 

ةيوضع داومو  ةیكیتسالب  داومو  ةلمعتسملا  ةیبرھكلا 
اھنم لك  تناك   ، اذكھو  ، ةیعارز تابصخمك  مدختست 
يذلا سفنتُملا  عمو   . ةفلتخم ريودت  ةكرش  ىلإ  بھذت 
ةیلمع اھسفنب  ىلوتت  نأ  تررق   ، لوألا ضرقلا  اھل  هرفو 
يناثلا اھضرقب  ةنیعتسمو   . لاملا نم  ديزم  ينجل  زرفلا 

امم  ، ةبرع ترتشا   ، لوألا نم  هراخدا  تعاطتسا  امو 
حبصأ هنألو   ، ةمامقلا نم  ديزملا  عمج  ىلع  اھدعاس 
تعنقأ دقف   ، اھزرفت نأ  اھیلع  رثكأ  ةمامق  نآلا  اھيدل 
مظعم يضقي  نأ  داتعا  يذلا   ، اھجوز ىرخأب  وأ  ةقيرطب 
ناینجي احبصأ  اعمو   . اھعم لمعلا  يف   ، بارشلا يف  هتقو 

، ثلاثلا ضرقلا  ىلع  الصح  نأ  دعبو  مث   ، ریثكب رفَوأ  الام 
، اھانیقتلا امدنعو   . نيرخآلا نم  ةمامق  نايرتشي  اذخأ 
ملو لب   ، ةمامقلا يعماج  نم  ةمخض  ةكبش  سأرت  تناك 



میظنت ىلع  موقت  امنإو  اھسفنب  ةمامقلا  عمجت  دعت 
لوط لمعي  اھجوز  حبصأ  دقف   ، كلذ قوفو   . عمجلا ةیلمع 
ٍلمث ریغ  ودبيو   ، ندعملا نم  ةعطق  قرطي  هانيأرو  تقولا :

. ًالیلق هجولا  حلاك  ناك  نإو 
صصقل رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  جورت 

نأ الإ   ، اھنم نوضرتقم  اھققح  يتلا  اراھبإ  رثكألا  حاجنلا 
ىتح حاجنلا  قیقحت  نوعیطتسي  لامعأ  داور  اضيأ  كانھ 

. مھلوانتم يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  نوكي  ال  امدنع 
تابلاط لضفأ  ىدحإ  اوھيآ » وز   » تناك يفو 1982، 
جنزواش ةقطنم  يف   ، اھتيرق يف  ةطسوتملا  ةسردملا 
نیحالف اھادلاو  ناك   . نیصلا يف  جنایجیست  ةعطاقم  يف 

مل امھنإف   ، ًابيرقت مھلك  نیحالفلا  لاح  وھ  امكو   ، نيریقف
كلذ عم  اھنأ  الإ   . لاملا نم  ریسیلا  رزنلا  ىوس  امھيدل  نكي 
ةدمل اھلاسرإ  تررق  ةيرقلا  نإ  ىتح  ءاكذلا  ةدقتم  تناك 
ناك ايأ   ) ءايزألا میمصتب  صتخت  ةیلحم  ةسردم  ىلإ  ةنس 
نولازي ام  اوناك  عیمجلا  نأل  اًرظن   ، اًديدحت كلذ  هینعي  ام 
علطضت فوس  اھنأ  يھ  ةركفلا  تناك  وام .) تاَّزب  نوسبلي 

يذلا يلحملا  عورشملا  يف  يدایق  رودب  رمألا  ةياھن  يف 
لالخ كلذ  ناك   ) ةيرقلاو ةدلبلا  يف  هوتل  سسأت  دق  ناك 
امدنع اھنأ  الإ  ينیصلا .) داصتقالا  ريرحتل  ىلوألا  تاونسلا 
رابك عجارت   ، مزاللا بيردتلا  ىلع  اھلوصح  دعب  تداع 
ةيأ ىلع  ةلفط  اھوربتعا  دقف  اوفاخو –  ةيرقلا  تالاجر 

اھوداعأ كلذلو   . اھرمع نم  نيرشعلا  دعب  زھانت  ملو   ، لاح
. ةفیظو الب  تثكم  ثیح  تیبلل  يمسر  ریغ  لكشب 

نأ تررقف  ؛  ةلطاع ءاقبلل  ةین  اوھيآ » وز   » ىدل نكي  مل 
امھعسي الو  رقفلا  يديدش  اناك  اھيدلاو  نكل   ، اًئیش لعفت 
تحارو توص  ربكم  تراعتسا  كلذلو   . اھادعاسي نأ 
ةكایحلا اھتایتف  میلعتل  اھدادعتسا  ةيدبم  ةيرقلا  فوطت 

ةوقلا لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   13  ) ناوي لباقم 15 



كلذ 100 لالخ  بطقتست  نأ  تعاطتسا  ةیئارشلا .)
ءارشل اھوتل  هتعمج  يذلا  لاملاب  تناعتسا  امیف   ، ةبلاط

نع ضئافلا  جیسنلا  ضعبو  ةلمعتسم  ةكایح  ةنیكام 
تأدب مث   ، ةلودلل ةكولمملا  ةیلحملا  عناصملا  ةجاح 
لضفأ اھعم  تقبتسا   ، ةرودلا ةياھن  يفو   . نھمیلعت

لك نیتأي  تایتفلا  تناك   . ةكرش تأشنأو  تابلاط  ينامث 
تانیكام نھروھظ  ىلع  نلمحي  نھو  عنصملا  ىلإ  حابص 
ايرتشي نأ  اھيدلاو  نھنم  لك  تعنقأ   ) نھب ةصاخلا  ةكایحلا 

نكِح دقو   . ةكایحلاو لیصفتلا  يف  نأدبي  مث   ،( ةدحاو اھل 
ةيادبلا يف   . يلحملا عنصملا  لامع  هيدتري  يذلا  يزلا 
عورشملا عسوت  عم  نكل   ،« اوھيآ وز   » تیب يف  نلمعي  نك 

تایتفلا نم  ديزملا  بيردتب  اوھيآ » وز   » مایق عمو 
ةيدلب نم  اھترجأتسا  تناك  ةيانب  ىلإ  نلقتنا   ، نھفیظوتو

. ةيرقلا
امم اًریثك  ًالام  ترخدا  دق  تناك  ماعلا 1991،  لولح  عمو 

يرتشت نأ  اھرودقمب  حبصأو  حابرأ  نم  اھعورشم  هردي 
27600  ) ناوي فلأ  لباقم 54  ةیلآ  ةكایح  ةنیكام  نیتس 

ينامث لالخو  ةیئارشلا .) ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود 
، تارملا تائم  تباثلا  اھلامسأر  يلامجإ  فعاضت  تاونس 
اذإ ىتحو   . ايونس ةئاملا  يف  رادقمب 80  ومني  ناك  ذإ 

، ايونس ةئاملا  يف  هردق 10  مخضت  لدعم  دوجوب  انملس 
قوفي 70  ، مخضتلا يفاص  وھو   ، يقیقح ومن  لدعم  نإف 
دق تناكو   . لھذم ومن  لدعم  وھ  امنإ  ايونس  ةئاملا  يف 
ام ناعرسو   ، لامعأ ةدئارك  اھتناكم  ذئدنع  تخسر 
ىلإ عیبت  نآلا  يھو   ، كلذ دعب  ريدصت  دوقع  ىلع  تلصح 
نم اھریغو   ،« ينیب يس  يج  و« نوتنب » و« ياكام » »
ىلوأ تذفن  ماعلا 2008،  يفو   . ىربكلا ةئزجتلا  رجاتم 

هتمیق 20 تغلب  يذلا  يراقعلا  عاطقلا  يف  اھتارامثتسا 
ناك دقف   ، اھلوق بسحبو   ،( رالود نویلم   4.4  ) ناوي نویلم 



مظعم ىدل  اًرفوتم  نكي  مل  ام  وھو  ةیلام  ضئاوف  اھيدل 
. سانلا

ةیطمنلا ةلاحلاب  تسیل  اوھيآ » وز   » نإف لاحلا  ةعیبطبو 
ًالضف ءاكذلا  ةداح  تناك  دقف   . اھیلع سایقلا  اننكمي  يتلا 
مدعن ال  اننأ  الإ   . ةسردملا ىلإ  اھتلسرأ  اھتيرق  نأ  نع 
تایفلخ نم  اومدق  لامعأ  داور  اھلاطبأ  نوكي  حاجن  صصق 
لامعألا داور  يف  دیكأت  لكب  صقن  كانھ  سیلو   . ةریقف

، ةرشع ينامثلا  لودلا  تانایب  ةدعاق  بسحبف  ؛  ةرحلا
صاخشألا نم  ةئاملا  يف  طسوتملا 50  يف  كانھ  نإف 

ةيرضح قطانم  نونطقي  نمم  عقدملا  رقفلا  يوذ 
نوريدي مویلا ) يف  اتنس  نم 99  لقأ  ىلع  نوشیعي  )
يديدش صاخشألا  طسو  ىتحو   . ةیعارز ریغ  تاعورشم 

نیب 7 ام  مھتبسن  حوارتت  نيریثك -  نإف   ، فيرلا يف  رقفلا 
يف ةئاملا  يف  ىلإ 50  لصتل  روبيادوأ  يف  ةئاملا  يف 
نوريدي طسوتملا - ) يف  ةئاملا  يف  و20   ) روداوكإلا
نوريدي نمم  ةریبك  دادعأ  نع  ًالضف   ، يعارز ریغ  اًعورشم 

وھ لامعألا  داور  ددع  دجن  اًرقف  لقألا  ءالؤھ  نیبو   . ةعرزم
طسوتملاب كلذ  نراق   . لودلا سفن  يف  ًابيرقت  هسفن 

ثیح ةیمنتلاو  يداصتقالا  نواعتلا  ةمظنم  يف  دئاسلا 
ةوق يف  نيدوجوملا  ءالؤھ  نم  ةئاملا  يف  فصي 12 
انْرَصَق اذإو   . ةرح ًالامعأ  نوسرامي  مھنأب  مھسفنأ  لمعلا 
مظعم نإف   ، اھباحصأ اھب  حرصي  يتلا  نھملا  ىلع  رظنلا 
لمعلاب ًاطابترا  رثكأ  ودبت  ةریقفلا  لودلا  يف  لخدلا  تائف 
ءارقفلا لقي  الو  مدقتملا - ملاعلا  يف  اھتاریظن  نم  رحلا 
ةباثمب تناك  ةظحالم  يھو   ، نيرخآلا نع  كلذ  يف 
لامعألل درافراھ  ةیلك  نم  اناخ » نورات   » ذاتسألل ماھلإلا 

Billions of تارایلملاب » لامعأ  داور   » نونعملا هباتك  يف 
Entrepreneurs.2

نیب تاعورشملا  باحصأل  يلكلا  ددعلا  نأ  نم  مغرلابو 



ءيش لك  نأ  ودبي  هنأ  الإ   ، باجعإلا ىلع  ثعبي  ءارقفلا 
مھف ؛  لامعأ داور  ءارقفلا  حبصي  نأ  ةیناكمإ  دض  ئواني 
انيأر امكو   ،( مھیفكت داكلاب   ) ةلیئض لاومأ  سوؤر  نوكلمي 
ىلإ لوصولا  ىلع  مھتردق  نإف  و7،  نیلصفلا 6  يف 

ليومتلا رداصمو  كونبلاو  نیمأتلل  ةیمسرلا  قرطلا 
ىضاقتيو  . ةدودحم ةردق  يھ  ةفلكملا  ریغ  ىرخألا 

ریغ ليومتلل  يسیئرلا  ردصملا  مھو   ، لاومألا وضرقم 
ام ضارتقا  نوعیطتسي  ال  نمم  ءالؤھ  ىدل  طورشملا 

يراجتلا ضرقلا  ربتعي   ) ةرسألا وأ  ءاقدصألا  نم  مھیفكي 
ال و  ءيش  ءارشب  طبترم  هنأل  طورشملا  ليومتلل  ًالاثم 

لصت ةدئاف  راعسأ   ،( بتاور عفد  يف  همادختسا  نكمي 
، كلذل ةجیتنكو   . رثكأ وأ  رھشلا  يف  ةئاملا  يف  ىلإ 4 

تارامثتسالا ذیفنت  ىلع  ةردق  لقألا  مھ  ءارقفلا  حبصي 
مھو  ، مئالم وحن  ىلع  عورشم  يأ  لیغشت  اھبلطتي  يتلا 
نع قثبنت  ةیفاضإ  رطاخم  يأل  ةضرع  رثكألا  اًضيأ 

نوواستي مھنوك  ریسفت  متي  ام  ًابلاغو   . هسفن عورشملا 
عورشم سیسأت  ةیلامتحا  يف  ءاینغألا  مھئارظن  عم 

. اھب نولحتي  يتلا  ةردابملا  حور  ىلع  ةمالعك 
نأل يفكي  ًالام  نونجي  اولاز  ام  ءارقفلا  نوَك  نأ  دب  الو 
ةدئاف راعسأب  اھیلع  مھلوصح  مغر  مھضورق  هنم  اوددسي 
ردان ٌرمأ  دادسلا  يف  مھرثعت  نأ  انيأر  دقو   ) عافترالا ةغلاب 
ةیبور لك  لباقم  رثكأ  ًالام  نونجي  مھنأ  ينعي   ،( ةياغلل

نع اوفكل  كلذ  ریغ  ناك  رمألا  نأ  ولو   . اھنورمثتسي
تالدعم نوققحي  مھنأ  اًنمض  ينعي  ام  وھو   . ضارتقالا

يف اھنورمثتسي  يتلا  لاومألا  ىلع  اًدج  ةیلاع  دئاوع 
يف ىلإ 50  لصي  ةدئاف  رعسل  مھلمحت  نإ   . مھتاعورشم
قوفي امنإ   ، مھنم ریثك  هددسي  ام  وھو   ، ًايونس ةئاملا 

يف رامثتسالا  ربع  هیلع  لوصحلا  كنكمي  ام  ریثكب 
نكلو  ، هذھ انمايأ  يف  امیسالو  « ) زنوج واد   » تاكرش



يف يلاوح 9  غلبي  لجألا  ليوط  دئاعلا  طسوتم  ىتح 
(. ايونس ةئاملا 

ضرتقي الف  ؛  اًعیمج نوضرتقي  ال  مھنإف  لاحلا  ةعیبطبو 
دئاوع نوققحي  نمم  لامعألا  داور  نم  لیلق  ىوس  امبر 
دئاوع نوققحیف  نورخآلا  امأ   ، مھتاعورشم نم  ةعفترم 
اكناليرس يف  هذیفنت  مت  اًعورشم  نأ  الإ   . ةياغلل ةیندتم 
باحصأ نم  ددع  يعُد  دقف   . كلذ ریغ  ىلإ  ریشي 
شروو ةئزجتلاب  عیبلا  رجاتم  لثم  ةریغصلا  تاعورشملا 

يف ةكراشملل  زيرطتلا  ةشمقأ  يعناصو  حالصإلا 
( نیكراشملا اثلُث   ) نوزئافلا ناكو   . بیصنایلل ةقباسم 

ةیبور لداعت 10000  مھتاعورشمل  ةحنم  ىلع  نولصحیس 
ةیبور وأ 20000  ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  اًرالود   250)

3 (. ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود   500)
ودبت اھنكل  ةیملاعلا  سیياقملاب  ةلیئض  حنملا  هذھ  تناك 
لب ؛  تاعورشملا هذھ  لثمل  اھھیجوت  دنع  ام  اًعون  ةریبك 
سأر يھ  نيریثك  ىدل  تناك  اًرالود  ـ 250  لا ةحنم  نإ 

نوزئافلا دجي  مل   . مھعورشم هب  اوؤدب  يذلا  لماكلا  لاملا 
لاملا اذھ  نم  ةدافتسالا  يف  ةلكشم  ىندأ  بیصنایلاب 
وبري اًرالود  لوأ 250  ىلع  دئاعلا  ناكو   . دیفم وحن  ىلع 
دقف  ، هیلعو  . يداعلا عورشملل  ًايونس  ةئاملا  يف  ىلع 60 
يف ةریغصلا  تاعورشملا  عم  اھسفن  ةیلمعلا  راركت  مت 
ام تحوارت  ىلعأ  دئاوع  كانھ  تققحت  ثیح   ،4 كیسكملا

. ًايرھش ةئاملا  يف  نیب 10 – 15 
BRAC كارب »  » ةسسؤم هتممص   ، رخآ ٌجمانرب  تبثُيو 
ٌلود موقتو  شيدالجنب  يف  رغصلا  يھانتم  ليومتلل 
ىلع مھلوصح  ىدل  هنأ   ، هتاكاحمب ًایلاح  ىرخأ  ةیمان 
مھيدل حبصي  ءارقفلا  رقفأ  ىتح  هنإف   ، ةمئالملا ةدعاسملا 

، ةریغصلا تاعورشملا  ةرادإ  يف  حاجنلا  ىلع  ةردقلا 
فدھتسيو  . مھتایح ریغت  نأ  اھنكمي  تاعورشم  يھو 



دشألا نويورقلا  مھؤالمز  مھربتعي  نيذلا  ءالؤھ  جمانربلا 
يتلا اياطعلا  ىلع  مھنم  ریثك  شیعيو   ، مھنیب اًرقف 

تاسسؤم ضفرت  ام  ةداعو   . نيرخآلا نم  اھیلع  نولصحي 
نيذلا  ، ءالمعلا ءالؤھ  ضارقإ  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 
عورشم ةرادإ  ىلع  نوردقي  ال  مھرابتعاب  مھیلإ  رظنُي 

. ضورق نم  هیلع  نولصحي  ام  دادس  يف  ماظتنالاو 
اًجمانرب كارب »  » ةسسؤم تممص  دقف   ، ءدبلاب مھعانقإلو 
نیترقب نكیلو   ) لوصألا نم  لصأ  ىلع  هبجومب  نولصحي 

غلبم ىلإ  ةفاضإلاب   ،( خلإ  ، ةكایح ةنیكام  وأ  تازنع  عضب  وأ 
لماع لام  سأر  ةباثمب  نكیل   ) رھشأ ةعضبل  ریغص  يلام 

،( لصألا لییست  ءاوغإ  ءارو  اوقاسني  نل  مھنأ  نامضلو 
تاءاقللا لثم  ىرخألا  دانسإلاو  معدلا  لاكشأ  نم  ریثكو 
راخدالا ىلع  عیجشتلاو  ةءارقلا  میلعت  لوصفو  ةمظتنملا 

نم ةعونتم  جذامن  كانھو   . ًایعوبسأ اًریسي  اًرذن  ناك  ولو 
لود تس  يف  ًایلاح  اھمییقت  يرجي  جمانربلا  كلذ 
انكراش دقو   . ةیئاوشعلا ةطباضلا  براجتلا  مادختساب 
ةسسؤم عم  ةكارشلاب   ، تاساردلا هذھ  ىدحإ  يف 

عقت رغصلا  يھانتم  ليومت  ةسسؤم  يھو   ،« نادناب »
عقو يتلا  رسألا  ةرايزب  انمق  دقف   . لاغنبلا برغ  ةيالو  يف 
درف لك  نم  انعمسو  جمانربلا  قالطنا  لبق  رایتخالا  اھیلع 
ناك جاوزألا  دحأف  ةسئاب : عاضوأو  تامزأ  نع  اًصصق  اھیف 
يف رخآ  ىضق  امیف  ؛  اًریثك هتجوز  برضيو  رمخلل  اًنمدم 
اًضيأ اندجوو  ؛  روھزلا رمع  يف  ًالافطأ  هءارو  اًِفّلخُم  ثداح 
ناك  ، نیتنس دعب  نكلو   . اذكھو ؛  اھؤانبأ اھرجھ  ةلمرأ 
رسألا هذھ  ةنراقم  ىدلف  ؛  باجعإلا ىلع  ثعبي  قرافلا 
رایتخالا اھیلع  عقي  مل  يتلا  رقفلا  ةديدش  رسألا  كلتب 
جمانربلا نم  نودیفتسملا  ناك   ، جمانربلا يف  ةكراشملل 

؛ ىرخأ تاعورشمل  ًالوصأو  ةیشام  نوكلمي  اوحبصأ  دق 
تاناویحلاو ةیشاملا  لالخ  نم  رثكأ  نوبسكي  اوتابو 



نوبسكيو لوطأ  تاعاسل  نولمعي  اضيأ  مھنكل   ، ىرخألا
قافنإلا يلامجإ  عفترا  دقل   . نيرخآلا ىدل  لمعلا  ربع  رثكأ 
ةبسن تناكو  ؛  ةئاملا يف  رادقمب 10  مھيدل  يرھشلا 

نأ حجري  الو   ، اًعافترا رثكألا  يھ  ماعطلا  ىلع  قافنإلا 
ریثي امو   . مھقمر دسي  ام  نودجي  ال  مھنوك  نم  اوكتشي 
ىلإ مھترظن  ىلع  أرط  دق  ام  اًریغت  نأ  وھ  رثكأ  باجعإلا 
نع اھب  نوثدحتي  يتلا  ةقيرطلا  تحبصأ  ذإ  ؛  ةایحلا

ةیباجيإ رثكأ  يداصتقالا  مھعضوو  مھتداعسو  مھتحص 
مھنإ اولوقي  نأ  حجرملا  نمو  رثكأ  نورخدي  مھنإ   . ریثكب
رثكأ نآلا  اوتاب  مھنأو  امیسال  ضارتقالا - يف  نوبغري 
رغصلا يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم  نم  ضارتقالل  ةیلھأ 
. لوصألا ةرادإ  ىلع  مھتردق  يف  ةقثلاب  نورعشيو   –
ریياعملا نم  رایعم  يأب  ءاینغأ  مھلعجي  مل  كلذ  نأ  حیحص 

يف ةبسنب 10  لبق  يذ  نع  ًىنغ  رثكأ  اوحبصأ  مھنكل   –
ينعي ام   ، كالھتسالا تالدعم  ثیح  نم  نیتنس  دعب  ةئاملا 
اولصح يتلا  ةحنملا  نأ  ودبي  نكلو   . ءارقف اولاز  ام  مھنأ 

هنأ ودبيو  ؛  ةیباجيإ ةرئاد  تقلطأ  دق  رمألا  ئداب  يف  اھیلع 
صاخشألا ءالؤھ  ىتح  هنإف   ، ةصرفلا مھل  تحنس  اذإ 

ناك مھتایح  يف  ةبیصع  تاقوأل  اوضرعت  نيذلا 
قيرط اوؤدبيو  مھتایح  ةفد  اودوقي  نأ  مھتعاطتساب 

5. عقدملا رقفلا  نثارب  نم  مھصالخ 

ءارقفلا تاعورشم 
نأ انیلع  ًابعص  نوكي  نلف   ، جئاتنلا هذھ  لثم  ىرن  امدنع 
دبع داؤف  وأ  سنوي  دمحم  ىدل  امل  لثامم  سامحب  ىظحن 
دقف ؛  ءارقفلا يف  رامثتسالا  ةیناكمإ  ءازإ  ينموملا 
مغر لامعأ  داور  اوحبصي  نأ  مھنم  نوریثك  عاطتسا 
اوعنصي نأ  اوعاطتساو   ، مھتھباج يتلا  ةریثكلا  تابوعصلا 
ناتطقن كانھ  ىقبت  كلذ  عم  هنكل   . لیلقلا لقأ  نم  ریثكلا 



. ةقرشملا ةروصلا  كلت  يف  قلقلا  ىلع  ناثعبت  ناتمتعم 
، اھنوريدي تاعورشم  مھيدل  نيریثك  ءارقف  نأ  مغر   ، ًالوأ
هذھ نإ   ، ًایناثو  . ةریغص تاعورشم  نوريدي  اًساسأ  مھنإف 

ریسیلا رزنلا  الإ  ردت  اھمظعم ال  يف  ةریغصلا  تاعورشملا 
. لاملا نم 

اًحبر ردُت  الو  رغصلا  ةديدش  تاعورشم 
، انتزوحب يتلا  ةرشع  ينامثلا  لودلا  تانایب  ةدعاق  يف 
ىلع ءارقف  اھريدي  يتلا  تاعورشملا  ةیبلاغ  دمتعت  ال 
ددع طسوتم  حوارتي  ثیح   ، اًروجأ نوضاقتي  نیفظوم 
فير يف  رفصلا  نیب  ام  اًروجأ  نوضاقتي  نيذلا  نیفظوملا 
يف ةيرضحلا  قطانملا  يف  نیبو 0.57  برغملا 

تاعورشملا هذھ  لوصأ  نوكت  نأ  لمتحيو   . كیسكملا
يف ىوس لـ 20  دجوي  ، ال  دابأردیح يفو   . ةياغلل ةدودحم 
الو  . اھل ةصصخم  ةفرغ  تاعورشملا  هذھ  نم  ةئاملا 

تاعورشملا هذھ  نم  ةياغلل  لیلق  ددع  ىوس  كلمي 
تابرعو نيزاوملاو  تالواطلا  ربتعتو   . ةرایس وأ  تانیكام 

. تاعورشملا هذھ  نمض  اًعویش  رثكألا  لوصألا  يھ  دیلا 
تاعورشم سانلا  ءالؤھ  ىدل  ناك  ول  هنأ  حضاولا  نم 
نیتعئارلا نیتصقلا  مغربو   . ءارقف اوُّلظ  امل   ، ةحجانو ةریبك 

نأ يھ  ةلكشملا  نإف   ،« اوھيآ وز  لـ» وأ  ةمامقلا  ةعماجل 
ال ءارقفلا  اھريدي  يتلا  تاعورشملا  نم  ةریبكلا  ةیبلاغلا 
وأ نیفظومب  نیعتست  اھلعجي  يذلا  دحلا  ىلإ  اًدبأ  ومنت 
يفو  . لوصألا ىوتسم  ىلع  اًریبك  اًومن  ققحت 
نيذلا ءالؤھ  نم  ةئاملا  يف  ناك 15   ، ًالثم  ، كیسكملا
نوكلمي مویلا  يف  اًتنس  نم 99  لقأ  ىلع  نوشیعي 

تمت امدنعو   ، ماوعأ ةثالث  دعبو  ماعلا 2002 . يف  اًعورشم 
ىوس 41 كانھ  نكي  مل   ، ىرخأ ةرم  اھسفن  رسألا  ةرايز 
. لیغشتلا دیق  تلاز  ام  تاعورشملا  هذھ  نم  ةئاملا  يف 



الك لالخ  ةظحالملل  تعضخ  يتلا  تاعورشملا  نیب  نمو 
ةسمخ لك  نیب  نم  دحاو  عورشم  كانھ  ناك   ، نیترتفلا

يف نیفظوم  يأ  اھب  نكي  مل  يتلا  كلت  نم  تاعورشم 
ماع لولحب  اًدحاو  اًفظوم  مضت  تحبصأ  دق  ماعلا 2002 
يف اًفظوم  مضت  تناك  يتلا  تاعورشملا  فصن  نكل  . 2005

، لثامم وحن  ىلعو  يف 2005 . نیفظوم  الب  تحبصأ  دق   2002
ءارقفلا تاعورشم  يلامجإ  اثلث  مدي  مل   ، ایسینودنأ يف 

تاعورشملا كلت  نیب  نمو   . تاونس سمخ  نم  رثكأل 
اًفظوم فظوت  يتلا  تاعورشملا  ةبسن  نإف   ، تیقب يتلا 

. سمخلا تاونسلا  ىدم  ىلع  دزت  مل  رثكأ  وأ  اًدحاو 
هابشأو ءارقفلا  تاعورشم  زیمت  ىرخأ  ةمس  كانھو 

دنعو  . ةریبك بساكم  ققحت  ، ال  ًالامجإ  ، اھنأ يھو  ءارقفلا 
يف اھتاعیبمو  ةریغصلا  تاعورشملا  حابرأل  انباسح 
غلب دق  ةيرھشلا  اھتاعیبم  طسوتم  نأ  نیبت  دابأردیح 
ةوقلا لداعت  بسحب  ًایكيرمأ  اًرالود   730  ) ةیبور  11751

امأ  . ةیبور يباسحلا 3600  طسولا  غلب  امیف   ،( ةیئارشلا
ةعوفدم غلابم  يأ  مصخ  دعب  ةيرھشلا  حابرألا  طسوتم 

ریغ لمعلا  تاعاس  كلذ  لمشي  نأ  نود  راجيإلا  يف 
ةیبور تغلبف 1859  ةرسألا  دارفأ  اھاضمأ  يتلا  ةعوفدملا 
امیف ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  ًایكيرمأ  اًرالود   115)

تاعورشملا نأكو  ةیبور : طسوتملا 1035  لجس 
درفلل ةیبور  يلاوح 34  عفدل  يفكي  ًالام  ردت  ةطسوتملا 
بسحب نییكيرمأ  نيرالود  يلاوح  وأ   ، مویلا يف  دحاولا 

دابأ ردیح  تانایب  ةعومجم  يفو   . ةیئارشلا ةوقلا  لداعت 
تاعورشملا نم  ةئاملا  يف  كانھ 15  ناك   ، انتزوحب يتلا 

ةمیق عاطتقا  دعب   ، قباسلا رھشلا  يف  ًالاومأ  ترسخ  دق 
اھاضمأ يتلا  لمعلا  تاعاس  ريدقتب  انمق  امدنعو   . راجيإلا
اھباستحا مت  نإو  ىتح   ، عورشملا يف  ةرسألا  دارفأ 

وھو  ) لمع ةعاس  لكل  تایبور  ةینامث  وھ  ضفخنم  رعسب 



رجأل ىندألا  دحلا  ةبارق  صخشلل  ققحي  فوس  رعس 
طسوتم حبصأ  دقف   ،( مویلا يف  لمعلا  نم  تاعاس  ينامث 
حابرألا طسوتم  غلب   ، دناليات يفو   . ام اعون  ایبلس  حابرألا 

305  ) تاب ریغص 5000  عورشم  نم  تققحت  يتلا  ةيونسلا 
فیلاكت مصخ  دعب  ةیئارشلا ) ةوقلا  لداعت  بسحب  رالود 
اھتضمأ يتلا  لمعلا  تاعاس  باستحا  نود  نكلو  لمعلا 

يتلا تاعورشملا  نم  ةئاملا  يف  تضرعتو 7   . ةرسألا
لبق اضيأ  كلذو   ، يضاملا ماعلا  يف  رئاسخل  رسأ  اھريدت 

6. ةرسألا اھتضمأ  يتلا  لمعلا  تاعاس  ةمیق  باستحا 
اھريدي يتلا  تاعورشملا  يف  ةیحبرلا  يندت  رسفيو 

رغصلا ال ةیھانتم  ضورقلا  نوك  يف  ببسلا  اضيأ  ءارقفلا 
، اھیلع اولصح  نيذلا  ءالمعلا  ةایح  يف  ايرذج  الوحت  ثدحُت 

انتبرجت يف   ) عباسلا لصفلا  لالخ  هانيأر  ام  وھو 
اذإف الثم .)  ،« انادنابس  » جمانربل ةطباضلا  ةیئاوشعلا 
ةحبرم ریغ  ءارقفلا  اھريدي  يتلا  تاعورشملا  تناك 
مھحنم نأ  يف  ببسلا  وھ  كلذ  نوكي  امبرف   ، امومع
نسحت ىلإ  يضفي  ال  ديدج  عورشم  ءدبل  ضرقلا 

. مھتایح ةدوج  يف  سوملم 

طسوتملاو يدحلا  دئاعلا 
رامثتسالا دئاع  نإ  انلوقب  كلذ  لھتسن  ملأ   . الھم نكلو 

؟ ةياغلل عفترم  دئاع  وھ  ةریغصلا  تاعورشملا  هذھ  يف 
ةمث نأ  وھ  انھ  رمألا  طالتخا  يف  ببسلا  نإ 
يف  ) داصتقالا ءاربخف   . دئاع ةملكل  نینكمم  نیمادختسا 
دئاعلا نیب  نوزیمي  امبر ) دیفم  وحن  ىلعو   ، ةلاحلا هذھ 
ققحتي يذلا  يلامجإلا  دئاعلاو  دحاو  رالود  ىلع  يدحلا 

ىلع باوجلا  وھ  دحاو  رالودل  يدحلا  دئاعلاف   . عورشم نم 
نم ققحتت  يتلا  تاداريإلا  يفاصل  ثدحیس  اذام  لاؤس :

لمشت نأ  نود  نكلو   ) ةیلیغشتلا فیلاكتلا  يلامجإ 



كرامثتسا ضفخت  نأ  كیلع  ناك  اذإ  دئاوفلا ) فیلاكت 
دئاعلا نإ  ؟ » دحاو رالود  رادقمب  هديزت  وأ  دحاو  رالود  رادقمب 

نأ كیلع  ناك  نإ  امع  لأست  امدنع  مھي  ام  وھ  يدحلا 
ناك اذإ  ًالیلق :) اھديزت  وأ   ) ًالیلق كتارامثتسا  ضفخت 

ضفخب كل  حمسیس  دحاو  رالود  نع  لقي  ام  رامثتسا 
يسیئرلا غلبملا  ددست  مث  دحاو  رالود  ةمیقب  كضارتقا 

كنإف  ، تاتنس رادقمب 4  امھتمیق  نم  لقأب  ةدئافلاو 
نم 4 لقأ  يدحلا  دئاعلا  ناك  اذإ  كلذ  لمع  يف  بغرتس 

امدنع كلذلو  كلذ .) ریغ   ) سكعلا سیلو  ةئاملا  يف 
يف ةئاملا  يف  هتمیق 4  ةدئاف  رعسب  صاخشألا  ضرتقي 

غلبي 4 يدحلا  مھدئاع  نأ  ينعي  كلذ  نأ  دبالف   ، رھشلا
ىلع ءارقفلا  ةردق  نإ   . ايرھش لقألا  ىلع  ةئاملا  يف 
ةياغلل ةیلاع  حابرأ  نم  هوققح  امو  دادسلاو  ضارتقالا 
اولصح يتلا  ةیفاضإلا  ًایكيرمأ  اًرالود  ـ 250  لا ةحنم  لضفب 

تاعورشم نأ  انل  تبثت  اكناليرس  ةبرجت  يف  اھیلع 
هذھ مجح  عیسوت  نأو  ؛  اًریبك ًايدح  اًدئاع  ردت  ءارقفلا 
نم هیف  لذبي  ام  قحتسي  اًرمأ  نوكیس  ًالیلق  تاعورشملا 

. دھج
تاداريإلا يفاص  وھف   ، ام عورشمل  يلكلا  دئاعلا  امأ 

روجأ يأو  داوملا  فیلاكت   ) ةیلیغشتلا تاقفنلل  ةیلكلا 
نأ كنكمي  يذلا  دئاعلا  وھ  اذھو  خلإ .) كلامعل  اھعفدت 
رظنت نأ  كیلعو   . مویلا رخآ  يف  كتیب  ىلإ  كعم  هلمحت 

كل يغبني  ناك  نإ  ام  ررقت  ىتح  يلكلا  دئاعلا  ىلإ 
اًعفترم دئاعلا  نكي  مل  اذإف  ال.  وأ  عورشملا  اذھ  ةلصاوم 

يف هیضمت  يذلا  تقولا  ةمیق  ةیطغتل  يفكي  وحن  ىلع 
سیسأت لیبس  يف  هتفلكت  ام  ىلإ  ةفاضإلاب   ، عورشملا

ریس يف  اًسوملم  اًنسحت  عقوتت  نكت  مل  اذإو   ، عورشملا
. عورشملا قالغإ  ذئدنع  كیلعف   ، عورشملا

دق ةيدحلا  دئاوعلا  نأ  ةقیقح  اھرسفت  ةقرافملا  هذھو 



. ةضفخنم ةیلكلا  دئاوعلا  تناك  نإو  ىتح  ةعفترم  نوكت 
نیب ةقالعلا   OP ىنحنملا لثمي   ، هاندأ لكشلا 1  يفو 
روحملا ربع  اًساقُم   ) ةكرشلا يف  رامثتسالا  ةمیق 
روحملا ربع  ةساقم   ) ةیلكلا هدئاوعو  ( OI ، يقفألا
ایجولونكت داصتقالا  ءاربخ  هیمسي  ام  وأ   ،(OR ، يسأرلا

K هرادقم رمثتسم  لامسأر  يأل  يلكلا  دئاعلا  نإ   . جاتنإلا
ریغتلا وھف  يدحلا  دئاعلا  امأ   ، ىنحنملا عافترا  رادقم  وھ 

كلذ انلديو  . K+1 ىلإ  K نم لقتنت  امدنع  عافترالا  يف 
ديزن امدنع  يلكلا  دئاعلا  هب  دادزي  يذلا  رادقملا  ىلع 

. لیئض ردقب  ةكرشلا  يف  رامثتسالا 

طسوتملا دئاعلاو  يدحلا  دئاعلا  لكشلا 1 :



L فرح ىنحنم  لكشلا 1  يف  ىنحنملا  هبشيو 
نوكت ذإ  ؛  لوألا لصفلا  يف  هانلوانت  يذلا  بولقملا 
حبصيو  . كلذ دعب  ضفخنت  مث   ، ةیلاع ةيادبلا  يف  دئاوعلا 

ًالیئض رامثتسالا  نوكي  امدنع  اًرادحنا  رثكأ   OP ىنحنم
(P نم هبارتقا  عم   ) ءطبب طسبني  مث  ( O ىلإ نوكي  ام  برقأ  )
ربكأ ثدحت  ةرمثتسملا  ةمیقلا  ةدايز  نأ  ينعي  ام  وھو  - 
ّيّلوألا رامثتسالا  نوكي  امدنع  دئاوعلا  يف  ةنكمم  ةدايز 
ةرابعب  . فاطملا ةياھن  يف  لءاضتت  ةدايزلا  هذھو   ، ًالیئض
نوكي امدنع  اًعفترم  نوكي  يدحلا  دئاعلا  نإف   ، ىرخأ

. ًالیئض رامثتسالا 
ةأرما ًالثم  ذخ   ، كلذ لمعي  فیك  ىرت  نأ  كنكمي  ىتحو 
تقفنأ دقف   . اھتیب يف  اًرجتم  اھوتل  تسسأ  دق  نوكت 

ثبل ام  مث   ، عفدلا ةنيزخو  ففرألا  بیكرت  يف  لاملا  ضعب 
نوكي كانھو   . هعیبت ام  اھيدل  نوكي  نأ  نود  دفن  نأ  لاملا 
ىلع اًعفترم  سیل  يأ   ، اًرفص اھعورشمل  يلكلا  دئاعلا 

اھتضرقأ ذئدنعو   . ففرألا ةفلكت  ةیطغتل  يفكي  وحن 
لداعت بسحب  ًایكيرمأ  اًرالود   18  ) ةیبور فلأ  اھتدلاو 100 
ىولحلا نم  بلع  عضب  ترتشاف   ،( ةیئارشلا ةوقلا 
لافطأ ظحاليو   . اھرجتمل ةيواخلا  ففرألا  قوف  اھعضتل 
ءارشل نوتأيو   ، كعكلا نم  هنوذلتسي  اًعون  عیبت  اھنأ  يحلا 

نإف اذكھو   . ةیبور فلأ  كلذ 150  نم  ينجتف   ، هلك كعكلا 
يذلا ضرقلا  نم  ةیبور  لكل  ةیبور  وھ 1.5  يدحلا  دئاعلا 
دئاع وھو   ، ةئاملا يف  يفاص 50  وأ   ، اھتدلاو هايإ  اھتضرقأ 
نكل  . قالطإلا ىلع  عوبسأ  لالخ  ققحتي  نأ  اًئیس  سیل 

كلذو ال طبضلاب - ةیبور  فلأ  وھ 50  كلذ  مغر  يلكلا  دئاعلا 
رجتملا يف  اھیضمت  يتلا  لمعلا  تاعاس  ةفلكت  يطغي 

. عیبلا ةنيزخو  ففرألل  اھبیكرتو 
هتمیق 3 ضرق  ىلع  رجتملا  ةبحاص  لصحت  ذئدنعو 

يفكي ام  ىولحلاو  كعكلا  نم  يرتشتو  ةیبور  نیيالم 



كلذب مھءاقدصأ  لافطألا  ربخي  نآلاو   . اھرجتم ففرأ  ءلمل 
دفاوتو تقولا  رورم  عم  نكل   ، اھتعاضب نم  ریثكلا  عیبتف 
نفعت دق  كعكلا  ضعب  ناك   ، كانھ ىلإ  مھعیمج  نئابزلا 
ينجت نأ  تعاطتسا  كلذ  عم  اھنأ  الإ   . اًنكمم هعیب  دعي  ملو 

نآلا يدحلا  دئاعلا  حبصأ  دقل   . عوبسأ لالخ  ةیبور  نویلم   3.6
ربكأ اھرامثتسا  ناكو  ةئاملا –  يف  نم 50  ریثكب  ىندأ 
نكل لباقم 100000 ) نیيالم   3  ) اًفعض نیثالث  رادقمب 
اھنإف كلذ  مغر   . اًفعض رشع  ىنثا  زواجتت  ال  اھتاداريإ 

107  ) ةیبور فلأ  غلبي 600000  اًمرتحم  ًایلك  اًدئاع  نآلا  ققحت 
ام وھو   ،( ةیئارشلا ةوقلا  لداعت  بسحب  يكيرمأ  رالود 
اًرمأ لیغشتلا  دیق  عورشملا  ىلع  اھئاقبإ  لعجل  يفكي 

. ًالعف اًنكمم 
نإ  . ءارقفلا نم  ریثكلا  ىدل  طبضلاب  رمألا  ودبي  اذكھ 
لالخف ؛  انلایخ تانب  نم  تسیل   ، اًصوصخ  ، ةيواخلا ففرألا 

يف اجرابلوج  ةنيدم  يحاوض  يف  رجتمل  اھب  انمق  ةرايز 
ىوس دابأردیح  نع  دعبي  الو   ، اكاتانراك ةيالو  لامش 

ةعاضبلا نم  نوزخملا  ناك   ، ةرایسلاب تاعاس  سمخ 
يف كیتسالبلا  نم  ةيواخ  تانامطرب  نع  ةرابع  اھلك 
ملو  . ةءاضإلا ةتفاخ  ةفرغ  يف  تَّصُر  دقو  اھمظعم 

: نوزخملا درجب  موقن  ىتح  ًاليوط  اًتقو  رمألا  قرغتسي 
ةيالو فير  يف  ةعقاو  ةيرق  يف  ماع  رجتم  نوزخم  درج 

: ةيدنھلا اكاتانراك 
ةفیفخ تابجول  نامطرب   1

ةيرطلا ىولحلا  نم  تانامطرب   3
ةفوفلملا ةبلصلا  ىولحلا  نم  ریغص  سیك  نامطرب و1   1

صمحلا نم  نامطرب   2
ةوھقلا نم  نامطرب   1

( عطق سمخ  ) زبخلا نم  سیك   1
( سدعلا نم  عنصت  زبخ  قئاقر  « ) مداباب  » نم سیك   1



( ةعطق  20  ) ركسلا نم  لاخ  تيوكسب  نم  سیك   1
كعكلا نم  سیك   2
روخبلا داوعأ  نم   36

سكول نوباص  ةعطق   20
غضملل غبتو  لوبنتلا  نم  ةبح   180

ياشلا نم  اًسیك   20
مكركلا قوحسم  نم  اًسیك   40

كلتلا ةردوب  قوحسم  نم  تانینق   5
رئاجس بلع   3

ةھكَّنملا رئاجسلا  نم  ةریغص  ةبلع   55
ةھكَّنملا رئاجسلا  نم  ةریبك  ةبلع   35

( مارج ةبلع 500  لك   ) لیسغلا قوحسم  نم  بلع   3
( ربلا قیقد  نم  عونصملا   ) كعكلا نم  ةریغص  ةبلع   15

وبماشلا نم  ةریغص  تاوبع   6
رن مل   ، ةرسألا هذھ  عم  امھانیضمأ  نیتعاس  لالخو 
امیف  ، ةدحاو ةراجیس  ىرتشا  امھدحأ   . نینوبز ىوس 
دئاعلا نأ  كش  ال   . روخبلا نم  داوعأ  ةعضب  رخآلا  ىرتشا 
اًعفترم ناك  امبر  لیلق  نوزخملا  مجح  ةدايزل  يدحلا 
ضعب يرتشت  نأ  ةرسألا  عسوب  ناك  اذإ  امیسالو   ، ةياغلل

. ةيرقلا يف  ىرخألا  رجاتملا  ىدل  رفوتت  ال  يتلا  علسلا 
؛ ةياغلل ًایندتم  ناك  يراجتلا  طاشنلل  يلكلا  دئاعلا  نكل 
ال رمألا  نإف   ، تاعیبملا نم  ردقلا  اذھ  لثم  لظ  يفو 

. رجتملا يف  مویلا  لاوط  ثوكملا  ءانع  ًالعف  قحتسي 
كلت نم  هل  رصح  ال  ددع  كانھ  ةیمانلا  لودلا  يفو 
فالآلا رشتنت  امیف   ، اھنم ديدعلا  ةيرق  لك  مضت   ، رجاتملا
ةعاضبلا سفن  اھعیمج  عیبيو   ، ةریبكلا ندملا  ةقزأ  يف 

ةعاب ىلع  قبطني  هسفن  رمألاو   . ةياغلل ةدودحملا 
. ةفیفخلا تابجولا  كاشكأو  دنھلا  زوج  ةعابو  ةھكافلا 

ءایحألا ربكأ  يف  يسیئرلا  عراشلا  يف  يشمي  نمو 



نل  ، اًحابص ةعساتلا  يف  روتنوج  ةنيدم  يف  ةریقفلا 
يئاللا ءاسنلا  نم  ليوطلا  روباطلا  كلذ  هنیع  ئطخت 

زرألا نم  رئاطف  يھو   ،« ساسود بـ» فرعي  ام  نعبي 
بونج يف  حابصلا  وساورك »  » ةباثمب يھو  سدعلاو 

، ةراحلا ةصلصلاب  ةاطغملا  ةریطفلا  عابتو   . دنھلا
رجش قرو  وأ  دئارجلا  قرو  نم  ةعطق  يف  ةفوفلملاو 
لداعت بسحب  تاتنس  ابيرقت 5   ) ةدحاو ةیبور  لباقم  زوملا 
تناك دقف   ، صاخلا انباسحل  اًقفوو  ةیئارشلا .) ةوقلا 
يھ ةجیتنلاو   . تویب ةتس  لكل  ةدحاو  رئاطف  ةعئاب  كانھ 

ةوسنلا ءالؤھ  تناك  دقف   ، تاقوألا نم  تقو  يأ  يف  هنأ 
نھنكمأ نإ  هنأ  اًحضاو  ادبو   . نئابزلا راظتنا  يف  نسلجي 
نلسرأو  ، اًعم تاعورشملا  هذھ  نم  ةثالث  لك  جمد 
نینجي نأ  نھتعاطتساب  ناكل   ، رخآ عورشم  يف  تايرخألا 

. رثكأ ًالام 
مھنإ ؛  مھتاعورشمو ءارقفلا  ىدل  ةقرافملا  يھ  هذھو 

نأ مھنكميو  ةلیح  نومدعي  الو  ةقاطلاو  ةيویحلاب  نومعفم 
ةقاطلا هذھ  نم  اًریثك  نأ  الإ   . لیلقلا لقأب  ریثكلا  اوققحي 
زیمتت الو  رغصلا  ةیھانتم  تاعورشم  يف  ىدس  بھذي 

، كلذل ةجیتنكو   . اھب ةطیحملا  تاعورشملا  نع  لاح  يأب 
يف تاعورشملا  هذھ  ىلع  نیمئاقلا  مامأ  ةصرفلا  مدعنت 

ةوسنلا تحمل  دقل   . ةميركلا ةایحلاو  شیعلا  بسك 
ةصرف يابموم  يف  لامرلا  نففجُت  يئاللا  تاركتبملا 
دراوم نم  نھل  حیتأ  ام  اھلالخ  نم  نمدختساف  ةحناس 

الإ  . نآطشلا لامرو  غارفلا  تقو  امھو  الأ   ، حبرم لكشب 
دق لصفلا  اذھ  هب  انللھتسا  يذلا  لامعألا  لجر  مع  نأ 
عبرألا ةوسنلا  تناك  يتلا  حابرألا  نأ  حضوي  نأ  هتاف 

، ةيرقبع نم  هب  نعتمتت  ام  مغرو   ، لمعلا اذھ  نم  اھنققحت 
. ةياغلل ةفیفط  اًحابرأ  تناك 

ام وھ  تاعورشملا  هذھ  نم  ریثكل  رغصلا  غلاب  مجحلا  نإ 



بلغأ يف  ةیلكلا  اھدئاوع  يف  ديدشلا  يندتلا  انل  رسفي 
. ةعفترملا ّةيّدحلا  اھدئاوع  نم  مغرلا  ىلع  كلذو  لاوحألا 

ّةيّدحلا دئاوعلا  نوك  ّنإ   . ديدج زغل  مامأ  انعضي  كلذ  نكل 
ةیلكلا – دئاوعلا  ةدايز  لھسلا  نم  هنأ  ينعي  ةعفترم 
. بسحو عورشملا  يف  لاملا  نم  ديزملا  خض  ربع  كلذو 
اًّومن اھلك  ةریغصلا  تاعورشملا  ققحت  ال  اذامل  نذإ 

؟ ًالعف اًعيرس 
مظعمف  – كلذ نع  ةباجإلا  نم  اًءزج  لعفلاب  فرعن  اننإ 

امو  ، اًریثك ضرتقت  نأ  اھعسوب  سیل  تاعورشملا  هذھ 
تسیل هذھ  نكل   . ةظھاب فیلاكت  لمحتت  اھلعجي  هضرتقت 
نیيالم كانھ  نأ  مغرو   ، انيأر املثمو   ، ًالوأ  . ةلماك ةباجإلا 

الإ  ، رغصلا ةیھانتم  ضورق  ىلع  اولصح  نمم  صاخشألا 
الإ ضارتقالا  ةصرف  مھل  تحیتأ  نمم  مھنم  رثكأ  كانھ  نأ 

«. نادیس نبا   » وھ ءالؤھ  دحأو   . اوضرتقي الأ  اوراتخا  مھنأ 
يمنُي نأ  هعسوبو  راقبألا  ةیبرت  يف  لمعي  ناك  دقف 

رَّرق هنكل   ، رغصلا يھانتم  ضرق  ىلع  هلوصحب  هعورشم 
نم ديدعلا  ثیح   ، دابأردیح يف  ىتحو   . كلذ ریغ 

اھضعب سفاني  يتلا  رغصلا  يھانتم  ليومتلا  تاسسؤم 
ضورق يأ  ىلع  لوصحلل  مدقتلا  لدعم  زواجتي  مل   ، اًضعب

يف طورشلل 27  ةیفوتسملا  رسألا  نیب  رغصلا  ةیھانتم 
مھيدل نمم  طقف  ةئاملا  يف  نأ 20.6  نع  ًالضف   ، ةئاملا
يھانتم ضرق  ىلع  اولصح  نم  مھ  ریغص  عورشم 

. رغصلا
نوعیطتسي ال  نيذلا  ءالؤھ  ىتح  هنإف   ، كلذ قوفو 

رجتملا بحاص  ةرسأل  رظنا   . راخدالا مھنكمیف  ضارتقالا 
لكل نيرالود  يلاوحب  نوشیعي  اوناك  دقل   . اجرابلوج يف 
اذھ باحصأ  نأ  انتانایب  رھظت   ، ةبيرقلا دابأ  ردیح  يفو   . درف
نم ةئاملا  يف  يلاوح 10  نوقفني  يكالھتسالا  لدعملا 
امیف  ، ةیحصلا ةياعرلا  ىلع  ةيرھشلا  مھتاقفن  يلامجإ 



يف اًتنس  نم 99  لقأ  ىلع  نوشیعي  نيذلا  ءالؤھ  قفني 
ًالدب  ، رجتملا بحاص  نأ  ولو   . ةئاملا يف  يلاوح 6.3  مویلا 
ىلع ةدايزك  مھتینازیم  نم  ةئاملا  يف  لـ 3.7  هقافنإ  نم 
ةدايز يف  ةبسنلا  كلت  مدختسا  دق   ، ةیحصلا ةياعرلا 

نوزخملا اذھ  ةفعاضم  هنكمأل   ، عئاضبلا نم  هنوزخم 
نع اًمامت  ينغتست  نأ  ةرسألل  نكمي   ، ليدبكو  . ماع لالخ 
يف يلاوح 3  رخدتو  ةیلوحكلا  تابورشملاو  رئاجسلا 
حیتیس ام  وھو   . صخش لكل  ةیمویلا  تاقفنلا  نم  ةئاملا 
ةسمخ نوضغ  يف  عئاضبلا  نم  مھنوزخم  ةفعاضم  مھل 

؟ نولعفي اذاملف ال   . اًرھش رشع 
ًالیلد اكناليرس  يف  تيرجأ  يتلا  ةبرجتلا  انل  مدقتو 
يتلا ةدیحولا  ةبقعلا  سیل  ليومتلا  نأ  دكؤي  رخآ  اًحضاو 
دئار نأ  ركذت   . مھتاعورشمل ءارقفلا  عیسوت  نود  لوَحت 
دق ًایكيرمأ  اًرالود  ىلع 250  لصحي  ناك  يذلا  لامعألا 
امب اًسایق   ، ریثكب قوفي  وحن  ىلع  ةریثك –  ًالاومأ  ىنج 

تاكرشلا مظعم  هتققح  ام   ، تارالود نم  هرمثتسا 
نمكت انھ  اھ  نكل   . ةدحتملا تايالولا  يف  ةحجانلا 
راغصلا لامعألا  داور  اھققح  يتلا  حابرألا  نإ  ذإ   ، ةلكشملا

لكش يأب  دزت  مل  رالود  ـ 500  لا ةحنم  ىلع  اولصح  نمم 
، ًایكيرمأ اًرالود  ـ 250  لا ةحنم  اوقلت  نيذلا  ءالؤھ  حابرأ  نع 

ءالؤھ نأ  ىلإ  هنم  ءزج  يف  كلذ  دوعيو   . قلطم وحن  ىلع 
اھرامثتسا اوررقي  مل  رالود  ـ 500  لا ةحنم  اوقلت  نيذلا 

، اھفصن ةبارُق  اورمثتسا  امنإو   ، مھعورشم يف  اھعیمج 
. ةیلزنم تایجاح  ءارش  يف  يقبتملا  ءزجلا  اوقفنأ  امیف 
هذھ باحصأ  ىدل  نوكي  نأ  نكمي  لھ  ؟  بطخلا ام 
لاملا اذھب  هلعف  مھنكمي  لضفأ  ءيش  اًقح  تاعورشملا 

نم عفترملا  ىوتسملا  اذھ  ءوض  يف  كلذو   ، يناجملا
؟ ّيّدحلا دئاعلا 



ایجولونكتلا نم  ناعون  لكشلا 2 :
لامعألا داور  نأ  يھ  نیع  اھئطخت  ال  يتلا  ةقیقحلا  نإ 

نم ىلوألا  ةحيرشلا  اورمثتسا  دق  اكناليرس  يف  راغصلا 
ةحيرشلا اورمثتسي  الأ  اوراتخا  مھنأ  ولو   . تارالودلا
مھتاعورشم نأ  اودقتعا  مھنوكل  كلذ  دوعي  امبرف   ، ةیناثلا

ينعیس ًالماك  غلبملا  رامثسا  ناك  دقل   . كلذ بعوتَست  نل 
امبرو  ، تارم ثالث  يداعلا  عورشملا  لامسأر  ةفعاضم 

وأ ديدج  فظوم  نییعت  لیبقلا  اذھ  نم  ةوطخ  بلطتت 
ًالاومأ فلكیس  ناك  ام  وھو   ، ربكأ نيزخت  عدوتسم  داجيإ 

. ریثكب كلذ  قوفت 
قوعت يتلا  بابسألا  نم  اًءزج  نأ  انل  ودبي  هنإف  اذكھو 
ىلع اھضعب ،  يف  دوعت  امنإ  ومنلا  نع  ءارقفلا  تاعورشم 
ركذت  . اھنوريدي يتلا  تاعورشملا  ةعیبط  ىلإ   ، انل ودبي  ام 

نأ حضوي  يذلا  لكش 1،  يف  بولقملا   L فرح لكش 



تعفترا نإو  ىتح  ضفخنت  نأ  نكمي  ةیلكلا  دئاوعلا 
نم نیتخسن  رھظیف  لكشلا 2،  امأ   . ةيدحلا دئاوعلا 
يھو  OP اھیلإ بـ زمريو   ، ىلوألا لكشلا 1 : يف  ىنحنملا 

امأ  . طسبنت ام  ناعرس  مث  ةيادبلا  يف  ةدشب  ردحنت 
يف لقأ  ةعرسب  عفترت  يھو   OZ اھیلإ بـ زمريو   ، ىرخألا

. ةليوط ةفاسمل  عفترت  لظت  اھنكل  ةيادبلا 
هبشت  ، عقاولا ملاع  يف   ، ءارقفلا تاعورشم  نأ  ولو 
ةریغص ةكرش  ىلع  ذئدنع  ًالھس  نوكیسف   ،OP ىنحنملا

. لءاضتي ام  ناعرس  ومنلا  كلذ  قفأ  نكل   ، ومنت نأ  اًدج 
ةفرغ صصخت  امدنعف  ؛  رجتملا ةبحاص  لاثم  هبشي  اذھو 
تاعاس عضب  هیف  لمعلاب  كسفن  مزلتو  رجتمك  كتیب  يف 
تناك املاط   ، ریثكب ىلعأ  اًحابرأ  ققحت  فوسف   ، ًایموي
امم كغارف  تقو  لغشو  ففرألا  ءلمل  يفكت  علس  كيدل 

(. رجاتملا نم  ریثك  لاح  وھ  امك   ) ءيش كيدل  نكي  مل  ول 
يفاضإ عسوت  يأ  نإف   ، كرجتم ففرأ  ئلتمت  امدنع  امأ 
راعسأ عفدل  يفكي  ًاّيّدح  اًدئاع  حجرألا  ىلع  ققحي  نل 
لصحت دق  يذلا  ضرقلا  ىلع  عافترالا  ةديدش  ةدئافلا 

تاعورشملا لك  لظت  فوسف  اذكھو   . كلذ لمعل  هیلع 
،OZ اھبش بـ رثكأ  لكشلا  ناك  اذإ  امأ   . اھلاح ىلع  ةریغص 

انتءارق نإ   . عورشملا ومنل  عسوأ  لاجم  كانھ  نوكیسف 
رثكأ ءارقفلا  مظعمل  ةبسنلاب  ملاعلا  نأب  دیفت  لیلدلل 

.OP اھبش بـ
هبشي نأ  نكمي  ال  ملاعلا  نأ  لاحلا  ةعیبطبو  فرعن  اننإ 

يأ يف  ىربك  تاكرش  ةمث  نوكي  نلف  الإو   – OP هلك
نیطایخلاو رجاتملا  باحصأ  تاعورشم  هبشت  امبر   . ناكم

اًنكمم نوكي  نأ  دبال  نكل   ،OP ـ لا يراسلا »  » بایث ةعابو 
رثكأ لامسأر  مدختست  نأ  تاعورشملا  نم  ىرخأ  عاونأل 

ةمخضلا ةئزجتلا  لسالس  ةرادإ  نأ  حضاولا  نمو   . ةیجاتنإ
نأ ءرملا  عاطتسا  اذإ  اًنكمم  اًرمأ  حبصت  جیسنلا  عناصم  وأ 



هذھ لثمب  ضوھنلا  نأ  الإ   ، ةبسانملا تادعملا  يرتشي 
تارامثتسا وأ  ةصاخ  تاراھم  امإ  اًمتح  بلطتي  ةمھملا 

ةكرش سسؤت  نأ  كنكمیف   . اًمدقُم اھخض  متي  ریثكب  ربكأ 
ىعست مث  ام  ناكمب  تارایس  بآرم  يف  تفوسوركيام » »

نوكت نأ  كیلع  نیعتي  كلذ  لعفت  ىتح  نكلو   ، اھعیسوتل
كلذ سیلف   ، سانلا مظعم  ىدلو   . ًایعیلطو اًدئار  اًصخش 
يفكي ام  رمثتست  نأ  وھ  ليدبلاو   . يقیقحلا رایخلاب 

كعورشمل حیتت  يتلا  جاتنإلا  ایجولونكت  ىلع  لوصحلل 
،« اویھآ وز   » رضحتسن انھو   . عساو قاطن  ىلع  لمعي  نأ 

ةكایح ةنیكامب  اھعورشم  تأدب  يتلا  ةینیصلا  ةاتفلا  كلت 
يف اھتيروطاربمإ  ءانب  نم  اقحال  نكمتت  نأ  لبق  ةدحاو 
ىدل ىربكلا  اھتقالطنا  تققحت  دقل   . سبالملا ةعانص 

دق تناكل  كلذ  الولو   ، ريدصت ةیبلط  ىلع  اھلوصح 
ىتحو  ، اھنأ الإ   . ةیلحملا قوسلا  دودحب  اعيرس  تمدطصا 

، ريدصتلا ةیبلط  باحصأ  لبق  نم  رابتعالا  نیعب  اھذخأ  متي 
تانیكام مضي  ثيدح  عنصم  ىلع  لوصحلا  اھیلع  ناك 

اغلبم رمثتست  نأ  اھنم  كلذ  ىعدتسا  دقو   . ةیلآ ةكایح 
هتعضو يذلا  يلَوألا  لاملا  سأر  فعض  ىلع 100  ديزي 

. ةكرشلا يف 
ایجولونكت نم  نیعونلا  نيذھ  ةركف  لكشلا 3  لثمي 

نیمیلا ىلإ  ادیعب  نكلو   ، راسیلا ىلع   OP كانھف ؛  جاتنإلا
دئاوع ردت  يتلا ال   ،QR يھو ةديدج  جاتنإ  ایجولونكت  كانھ 

، رامثتسالا نم  ىندألا  دحلاب  مایقلا  متي  ىتح  عون  يأ  نم 
ةیفیكلا اضيأ  ظحال   . دعب امیف  ةیلاع  دئاوع  ققحت  اھنكلو 
مجحلا كیمس  طخب   QRو  OP نم ءازجأ  اھب  انزیم  يتلا 
دئاعلا لثمي  ام  وھو   – OR وھ لصتم  دحاو  طخ  لمعل 
نوكي امدنع   . لاملا نم  نیعم  غلبم  رامثتسا  ىلع  يلعفلا 
كانھ نوكي  الو  يف OP؛  رمثتست  كنإف   ، الیلق كرامثتسا 
يف ادئاع  ردت  ال   QR نأل  QR يف رمثتست  نأل  كعفدي  ام 



، ةئیس ةقفص   OP حبصت  ، رثكأ رمثتست  امدنعو   . رمألا لوأ 
. امامت ةیندتم  ةيدحلا  دئاوعلا  نوكتو   ، ةرتفل اذكھ  لظتو 
ىلإ لوحتت  امبر   ، يفكت لاومأ  كيدل  رفوتت  امدنعو  كنأ  الإ 

OP بـ تأدب  دقف  »؛  اوھيآ وز   » خيرات سكعي  امنإ  اذھو  . QR
اھترتشا يتلا  ةلمعتسملا  ةكایحلا  ةنیكام  لالخ  نم 
تانیكاملاو  QR ىلإ لوحتلا  نم  تنكمت  ام  ةطقن  دنعو 

. ةیلآلا

لامعألا ةداير  يف   S لكشلاو ایجولونكتلا  نیب  عمجلا  لكشلا 3 :
كلذ لھ   ،S لكشلا نم  اًعون  هبشت  اھنإ  هبشت OR؟  اذام 
يتلا ةطقنلا  يھو   ، طسولا يف  ةبدح  ةمث  ؟  حیحص

OR نإ  . هب دتعي  ًالام  ينجت  ىتح  اھغولب  كیلع  نیعتي 
ًالام نجاو   ، ًالیلق رمثتسا  : S لكشلا قزأم  ىلإ  اندیعت 



، رثكأ رمثتست  نأ  نع  كقوعي  عقدم  رقف  يف  قباو   ، ًالیلق
، ًاینغ حبصتف   ، ةبدحلا رُبَعت  كلعجل  يفكي  ام  رمثتسا  وأ 
يھ ةلكشملا  نكل   . ًىنغ رثكأ  حبصت  ىتح  رثكأ  رمثتستف 

. ًالوبقم اًرایخ  سیل  سانلا  مظعم  ىدل  ةبدحلا  روبع  نأ 
نوكي نلف   ، ةحاتم نوكت  امبر  ةریغصلا  ضورقلا  نأ  مغرو 
يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  ىتح  الو   ) دحأ نم  كانھ 

( رطاخملا نع  ىأنت  نأ  بحت   ، انيأر امك   ، يتلا  ، رغصلا
قوفو  . لاملا نم  مھیفكي  ام  راغصلا  لامعألا  داور  ضرقي 
ضعب اًضيأ  بلطتي  امبر  كانھ  ىلإ  لوصولا  نإف   ، كلذ

الو مھيدل  رفوتت  ال  يتلا  ىرخألا  تاراھملاو  ةرادإلا 
، ًانایحأو  . اًراغص نولظیف   . اھئارش ةفلكت  لمحت  مھنكمي 
نأ ىتح  اًدج  اًعيرس  دئاوعلل  يلوألا  طاسبنالا  يتأي 
ةثالث ريدي  وھو  رمألا  هب  يھتني  هسفن  صخشلا 

، مھنم يأ  عیسوت  لواحي  نأ  نم  ًالدب  ةفلتخم  تاعورشم 
« يراسلا  » عیبو  ، حابصلا يف  ساسود »  » رئاطف عیب   ، لثم

. ءاسملا يف  دئالقلا  ةعانصل  زرخلا  لصوو   ، راھنلا لالخ 
تداز اھنأ  ركذت  ؟  نذإ كلذ  اوھيآ » وز   » تققح فیك  نكلو 
ىلع ًايونس  ةئاملا  يف  رادقمب 70  تانیكام  نم  اھيدل  ام 
نم هینجت  ام  خض  ةداعإ  ربع  كلذو  تاونس  ينامث  ىدم 
ققحت تناك  اھنأ  دبالف   ، هیلع ءانبو   . عورشملا يف  حابرأ 

، اھتانیكام ةمیق  نم  لقألا  ىلع  ةئاملا  يف  غلبت 70  اًحابرأ 
اھدئاوع نأ  دب  الو  لب   ، اھلامع روجأ  عفد  يفوتست  نأ  دعب 
لكشب اًحبرم  ًاطمن  طمنلا  كلذ  لثمي   . ىلعأ تناك  ةیلكلا 

دابأ ردیح  يف  هانيرجأ  حسم  يف  انظحال  دقو  يئانثتسا 
ًالاومأ لعفلاب  رسخي  فوس  يداعلا  ریغصلا  عورشملا  نأ 

كلذ نأ  دقتعن  اننإ   . ةلیلق اروجأ  هنم  عفدتس  تناك  اذإ 
ىظحت ةأرما  تناك  اوھيآ » وز   » نأ هنم  ءزج  يف  سكعي 

يف هنأ  ةقیقح  رخآ  ءزج  يف  سكعي  امیف   ، ةصاخ ةبھومب 
يف حاتفنالا  ةسایس  قیبطت  نم  ىلوألا  مايألا  كلت 



ناك امیف  ةياغلل  ةلیئض  ةسفانم  كانھ  تناك   ، نیصلا
ناكملا يف  اھروضح  فداصت  دقف  كلذلو   ، ًایلاع بلطلا 

. بسانملا تقولاو  بسانملا 

ءارقفلا ةردق  زواجتت  ةرحلا  لامعألا  تابلطتم 
ءارقفلا نوك  يف  ببسلا  نإف   ، ًابئاص انصیخشت  ناك  اذإ 

، مھمظعمل ةبسنلاب  كلذ  نأ  وھ  مھتاعورشم  نوُّمنُي  ال 
، ةبدحلا روبعل  ضارتقالا  مھنكمي  ال  مھف  ؛  مھتاردق قوفي 
فوس كلذ  اوغلبي  ىتح  راخدالل  مھءوجل  نأ  نع  ًالضف 
نكت مل  ام  يغبني  امم  لوطأ  اتقو  مھنم  قرغتسي 
لیخت  ، ًالثمف  . عافترالا ةغلاب  ةیلك  دئاوع  ردت  مھتاعورشم 
تناك املثم  يكيرمأ و،  رالود  غلبمب 100  اًعورشم  أدبت  كنأ 
اھفعِض رمثتست 100  نأ  كیلع  نیعتي  فوسف   ،« اوھيآ وز  »

كنأ ضرتفاو   . ةديدجلا ةنیكاملا  ءارشل  رالود ) يأ 10000  )
رالود لكل  ةئاملا  يف  ةمیقب 25  اًدج  ةيرغم  اًحابرأ  ققحت 
فوس  ، ماع دعبو   . كلذ لك  رامثتسا  دیعت  مث  هرمثتست 

، نیتنس دعبو   . اھرامثتسال ًایكيرمأ  اًرالود  كيدل 125  نوكي 
. اًرالود  195 ، تاونس ثالث  دعبو   . اًرالود كيدل 156  نوكیس 
ةنس نيرشعو  ىدحإ  كنم  رمألا  قرغتسي  فوس  اذكھو 
امأ  . ةديدجلا ةینكاملا  ءارشو  ةبدحلا  روبع  عیطتست  ىتح 
تنكو كلذ  ءانثأ  هنم  شیعلل  لاملا  ضعبل  ةجاحب  تنك  اذإ 
يفكتس ةنس  نیعبرأ  نإف   ، كحابرأ فصن  ىوس  رخدت  ال 
ةطبترملا طوغضلا  رابتعالا  نیعب  كلذ  ذخأي  الو   . داكلاب

، عورشم يف  طارخنالا  اھیلع  يوطني  يتلا  رطاخملاب 
. لاوطلا مايألاو  قاشلا  لمعلاو 

امبر اھنأ  ةریغص  لامعأ  ةدئار  كردت  امدنعف   ، كلذ قوفو 
نوكي نلو   S ىنحنملا نم  ىندألا  ءزجلا  يف  ةقلاع  نوكت 

نأ اھیلع  بعصي  امبرف   ، اًریثك ًالام  ينجت  نأ  اًدبأ  اھعسوب 
وأ لامعأ  ةدئار  لیختو   . اھلامعأ ءازإ  ًالماك  اًمازتلا  مزتلت 



لكشلا 3. يف   M ةطقنلا لفسأ  هسفن  دجي  لامعأ  دئار 
يتلا رجتملا  ةبحاص  وأ  بحاص  يھ  وأ  وھ  نوكي  دقو 

نم ديزت  نأ  اھتعاطتساب  نإ   . اجرابلوج يف  اھانیقتلا 
ضعب ىلع  لوصحلاو  لاملا  ضعب  راخدا  ربع  اھحابرأ 

، كلذ تلعف  نإ  ىتح  نكلو   . ًالیلق ولو  ًابذج  رثكألا  علسلا 
لھف . M ةطقنلا كلت  زواجت  ىلع  ةرداق  نوكت  نلف 
ىلع ؟  هلیبس يف  لذبي  يذلا  ءانعلا  كلذ  قحتسي 
ریغُي نل  هنإف   ، هانمتت ام  لك  وھ  كلذ  ناك  اذإ  ىتح   ، حجرألا

اھعورشم نأل  اًرظنو   . ىزغم يذ  وحن  يأ  ىلع  اھتایح 
، اًدبأ اًریفو  ًالام  ردي  الأبو  اًریغص  لظي  نأب  هیلع  موكحم 

. ىرخأ ءایشأل  اھدراومو  اھمامتھا  سركت  نأ  ررقت  امبرف 
ىطسولا ةقبطلا  هرخدت  امم  لقأ  ءارقفلا  رخدي  املثمو 

اوققحي نأل  يفكت  نل  مھتارخدم  نأ  نوفرعي  مھنأل 
ال امبر  مھنإف   ، هیلإ نوعلطتي  يذلا  يكالھتسالا  مھفدھ 
، بسحو لاملا  ىلع  كلذ  رصتقي  الو   ) اًریثك نورمثتسي 
يف ةیلقعلا ) ةقاطلاو  تالاعفنالا  اًضيأ  لمشي  امنإو 
نأ اوعیطتسي  نل  مھنأ  لعفلاب  نوكردي  مھنأل  مھتاعورشم 
يتلا ةوجفلا  كلذ  رسفي  امبرو   . ًایقیقح اًقرف  اوعنصي 
نیبو  ، يبرغملا حالفلا  نادیس » نبا   » ةرظن نیب  لصفت 
نبا  » نأ يف  ًابیصم  داؤف  نوكي  امبر  ؛  ينموملا دبع  داؤف 
لخاد ةیشاملا  ةیبرت  ةیناكمإ  يف  ركفي  مل  نادیس »

نأ ىأر  هنكل   ، كلذ يف  ركف  دق  نوكي  امبر  وأ   ، ةریظح
ءانبو تاءارجإ  نم  هیلع  يوطني  امو  ضرق  ىلع  لوصحلا 

ال ةياھنلا  يف  اھعیب  مث   ، طقف تارقب  عبرأل  ةديدج  ةریظح 
، لاح ةيأ  ىلعف   – ءانع نم  هلیبس  يف  هلذبي  ام  قحتسي 

اذكھو  . ديدشلا رقفلا  ةأطو  تحت  حزرت  هترسأ  لظتس 
داؤف باصأ  دقف   ، ًابیصم امھالك  ناك  دقف  ام  وحن  ىلعو 
نبا  » باصأ امیف   ، هرامث يتؤي  نأ  نكمي  هلامعأ  جذومن  نأل 
قفنُي ام  قحتسي  نكي  مل  هلامعأ  جذومن  نأل  نادیس »



. تقوو دھج  نم  هلیبس  يف 
اًمازتلا نودبُي  دق ال  راغصلا  لامعألا  داور  مظعم  نوك  نإ 
اًضيأ رسفي  امبر  سلف  لك  نم  ةدافتسالا  وحن  ًالماك 
ىلع بيردتلا  جمارب  نع  ضخمتت  يتلا  ةبیخملا  جئاتنلا 

تاسسؤم نم  ریثك  اھحرتقت  تأدب  يتلا  تاعورشملا 
. ةفاضم ةمدخك  اھئالمع  ىلع  رغصلا  يھانتم  ليومتلا 

ةیفیك ىلع  ءالمعلا  عالطإ  ةیعوبسأ  تاءاقل  لالخ  متيو 
مھتانوزخم ةرادإ  ةیفیكو  لضفأ  تاباسح  ىلع  ظافحلا 

هذھ لثم  مییقت  مت  دقو   . هباش امو  ةدئافلا  راعسأ  مھفو 
تفشكو  ،7 دنھلاو وریبلا  نم  لك  يف  جماربلا  نم  ةیعونلا 
نسحت نع  نیتلودلا  الك  يف  يرجأ  يذلا  ثحبلا  جئاتن 
بحصي نأ  نود  نكل  تاعورشملاب  ةفرعملا  يف  فیفط 

هذھ نإ   . لوصألا وأ  تاعیبملا  وأ  حابرألا  يف  ریغت  كلذ 
ال تاعورشملا  هذھ  نأب  ساسحإ  اھعفدي  امنإ  جماربلا 
ىلع رادت  تاعورشملا  هذھ  تناك  نإ  نكلو   ، اًدیج رادت 
يف اًصقن  سیلو  سامحلا  يف  صقن  ببسب  وحنلا  اذھ 
مھسي بيردتلا ال  نأ  انل  نیبتي  امدنع  أَجافُن  نلف   ، ةفرعملا
ةيروھمج يفو   . ددصلا اذھ  يف  ةياغلل  دودحم  رودب  الإ 
جمانرب يف  طسبم  جاھنم  بِّرُج  ثیح   ، ناكینیمودلا

ثیح  ، داتعملا بيردتلا  جذومن  بناج  ىلإ  رخآ  يبيردت 
دعاوقلا ىلع  اوزكري  نأ  لامعألا  داور  ىلع  حرتقُا 
عورشملا تاقفن  نیب  لصفلا  لثم   ) ةبَّرجملا ةطیسبلا 

8 (. هسفنل ًابتار  صخشلا  صیصختو  لزنملا  تاقفن  نیبو 
الإ  ، ىودجلا مودعم  داتعملا  بيردتلا  ناك   ، ىرخأ ةرم  انھ 
ىلإ ىدأ  دق  لامعألا  داورل  ةطسبملا  حئاصنلا  هیجوت  نأ 
اوناك سانلا  نأ  ىلإ  كلذ  ىزعُي  امبرو   . حابرألا يف  ةدايز 

تمھسأ يتلا  ةبَّرجملا  دعاوقلا  هذھ  ينبت  يف  نوبغري 
مھلھاك لاقثإ  نم  ًالدب  مھتایح  طیسبت  يف  لعفلاب 

. ةینھذلا ءابعألا  نم  ديزملاب 



باترن انلعجي  لیلدلا  اذھ  نإف   ، اًعم امھیلإ  رظنلا  دنعو 
وھ يداعلا  ریغصلا  عورشملا  بحاص  نأ  ةركف  يف  ًالعف 
اذھ هب  مھفن  يذلا  وحنلا  ىلع  هتعیبطب  لامعأ » دئار  »

صخشلا ىلإ  ریشي  حلطصم  وھو   ، اًمومع حالطصالا 
رطاخي نأ  عیطتسيو  ومنلا  تاناكمإب  هعورشم  رخزي  يذلا 

مغر هیلإ  وبصي  ام  قیقحتل  ىعسي  لظيو  هلمع  يف  دكيو 
داور ةمث  سیل  هنأب  لوقن  عبطلاب ال  اننإ   . ةددعتملا باعصلا 
لاثمأ نم  اًریثك  انیقتلا  دقف  ءارقفلا –  نیب  نییقیقح  لامعأ 
نوريدي نمم  مھنم  نيریثك  كانھ  نكل   . داورلا ءالؤھ 

. ةحبرم ریغو  ةریغص  لظت  نأب  اھیلع  موكحم  تاعورشم 

ةفیظو ءارش 
اذامل يلاتلا : لاؤسلا  ىلإ  لاحلا  ةعیبطب  انلیحي  كلذ  ّنإ 
انیقلت دقو  ؟  لصألا يف  اًعورشم  نوریثك  ءارقف  ريدي  نذإ 
امھو  ، هتجوزو ناوأ » كاب   » نم لاؤسلا  اذھ  نع  ًاباوج 

،« ساد اكیس   » يح نانطقي  امھرمع  لبتقم  يف  ناجوز 
جنودناب ةعطاقم  يف  ةریقفلا  ءایحألا  دحأ  وھو 
اًقالطنا هناريدي  اًریغص  اًرجتم  ناكلتمي  اناكو   . ایسینودنأب

يف لمعي  ناوأ » كاب   » ناك  . هيدلاو لزنم  فرغ  ىدحإ  نم 
دجي ال  ام  ةداع  ناك  هنكل   ، ةموایملاب لماعك  ءانبلا  عاطق 
كاب  » ناك فیص 2008،  يف  نیجوزلا  انیقتلا  امدنعو   . ًالمع
ناك هنأل  اًرظنو   . نيرھش ذنم  لمعلا  نع  ًالطاع  ناوأ »
ىلإ ةجاحب  ةرسألا  تناك  دقف   ، نيریغص نیلفط  لوعي 
رثعت نأ  هتجوز  ىلع  ناك  كلذلو   ، يفاضإ لخد  ردصم 
ىلع لوصحلا  يف  بغرت  هتجوز  تناك   . لمع ىلع 
هذھ لثمل  ةلھؤم  نكت  مل  اھنأ  الإ   ، عنصم يف  ةفیظو 

نیجوزتملا ریغ  وأ  بابشلا  نع  ثحبت  عناصملاف  ؛  لمعلا
تالھؤملا اھيدل  نكت  ملو   . ةربخلا يوذ  صاخشألا  وأ 

نم اھجرخت  دعبو  اھنأل  ؛  لمعلا اذھ  لثمل  ةمزاللا 



مل اھنكل   ، ةيراتركسلا ةساردب  تماق   ، ةيوناثلا ةسردملا 
ىلع لوصحلل  ةبولطملا  تارابتخالا  زایتجا  نم  نكمتت 

فاطملا ةياھن  يف  اھعفد  ام   ، اھل مدقتت  يتلا  فئاظولا 
عورشم ءدب  ناك  كلذلو   . هتمرب لاجملا  اذھ  نع  يلختلل 

ىلوأ تناكو   . يقبتملا دیحولا  اھرایخ  وھ  ریغص 
يف اھعیبو  ةفیفخ  ماعط  تابجو  دادعإ  يھ  اھتالواحم 

عیطتست لمع  يف  بغرت  تناك  اھنأ  الإ   ، ةنيدملا
. اھیلفطب ىنعُت  نأ  اھل  ىنستي  يك  لزنملا  نم  هتسرامم 

ضرقب ةنیعتسم  اًرجتم  اھجوز  ةقفرب  تسسأ  دقف  كلذلو 
اًمضنم ناك  ةینواعت  ةیعمج  نم  ناوأ » كاب   » هیلع لصح 

نمض لعفلاب  نيرخآ  نيرجتم  دوجو  مغر  كلذو   ، اھیلإ
. امھرجتمب ةطیحملا  ةدراي  نیسمخلا 

ةرادإب ناعتمتسي  هتجوزو  ناوأ » كاب   » نكي مل 
نم ناث  ضرق  ىلع  لوصحلا  امھل  قحي  ناكو   . عورشملا
دیب  ، امھرجتم عیسوت  امھل  حیتي  امم   ، ةینواعتلا ةیعمجلا 

، امھظح ءوسلو   . ةوطخلا كلت  ىلع  امِدْقُي  الأ  اررق  امھنأ 
اًديدھت لثمي  تابو  ةقطنملا  يف  عبار  ٌرجتم  حتتفُا  دقف 
امدنعو  ، اًعونت رثكأ  علسل  هضرعب  امھشیع  ردصمل 
ءارشل ديدج  ضرق  ىلع  لوصحلا  ددصب  اناك   ، امھانیقتلا
اربكي نأ  امھیلفطل  نالمأي  اناكو   . ةعاضبلا نم  ديزملا 

ول ناذبحُيو   ، اًتباث ًابتار  امھل  نمضت  ةفیظو  ىلع  الصحيو 
. ةیموكح ةھج  ىدل  ام  ًالمع  تناك  اھنأ 

ءارشل ةلیسوك  ءارقفلا  تاعورشم  ودبت  ام  ًابلاغو 
رثكأ ةيدیلقت  لمع  ةصرف  مھمامأ  حاتُت  ال  امدنع  ةفیظو 
ملاع يف  طارخنالل  صاخ  عفادل  اًساكعنا  اھنوك  نم 
ءيشل ال  ماقُت  ةریثك  تاعورشم  كانھو   . ةرحلا لامعألا 

تقو هيدل ) نأ  نظُي  وأ   ) هيدل ةرسألا  يف  اًصخش  نأل  الإ 
ىلع نیعُي  نأ  نكمي  رُغَص  امھم  ءيش  لك  نألو   ، غارف
يھو  ، ةأرما صخشلا  اذھ  نوكي  ام  ًابلاغو   . ةایحلا ءابعأ 



عقاولا يفو  ؛  يلزنملا اھلمع  بناجب  كلذب  موقت  ام  ةداع 
تارایخلا نم  ریثكب  امئاد  ىظحتس  اھنأ  اًحضاو  سیل  هنإف 

يف لاجرلا  أدب  دقو   . عورشم ءدبل  ةصرف  اھل  حنست  امدنع 
رومألا نم  ریثك  ىلع  ءانثلاب  نورھاظتي  اًرخؤم  برغلا 
نوكي نلو  »؛  نلمعي ال  يئاللا   » مھتاجوز مھل  اھيدؤت  يتلا 

مھتاجوزل ةیمانلا  لودلا  يف  لاجرلا  حیتي  نأ  ًابرغتسم 
نم هنإف  اذھلو   . لعفلاب هب  نیظحي  امم  لوطأ  غارف  تقو 

، تاعورشملا باحصأ  نم  اًریثك  دجن  نأ   ، اًمامت نكمملا 
ةرادإب اًریثك  نوعتمتسي  ال   ، مھنم ءاسنلا  امیسالو 
ىتح نوشخي   ، رمألا ةقیقح  يفو  لب   ، مھتاعورشم
نأ يف  ببسلا  كلذ  نوكي  امبرو   . اھعیسوت يف  ریكفتلا 
امدنع اكناليرس  يف  ءاسنلا  نم  تاعورشملا  باحصأ 
ًایمسا ًایكيرمأ  اًرالود  اھردق 250  ةحنم  نھیلع  ضرع 
لمعب نھنم  تاریثك  تماق   ، نھتاعورشم يف  اھرامثتسال 
باحصأ نم  ضیقنلا  ىلع  كلذو   ، غلبملاب ىرخأ  ءایشأ 

دقف اًقباس  مھانیقتلا  نيذلا  لاجرلا  نم  تاعورشملا 
امبرو ال  9. ةیلاع دئاوع  هئارو  نم  اوققحو  لاملا  اورمثتسا 
ًالیلد ءارقفلا  اھذفني  يتلا  ةریثكلا  تاعورشملا  ربتعُت 
ةمالع يھ  ام  ردقب  لامعألا  ةداير  حورب  مھعتمت  ىلع 
يتلا تاداصتقالا  بناج  نم  عيرذلا  لشفلا  ىلع 

. لضفأ ةایح  مھل  رفوت  مل  يتلاو  اھفنك  يف  نوشیعي 

ةدیجلا فئاظولا 
؟» كلافطأل كتاحومط  ام  : » لاؤسلا جاردإ  يف  انأدب  دقل 
لوح ءارقفلل  مدقُت  تناك  يتلا  يأرلا  تاعالطتسا  نمض 
لك يفف   . مامتھالا ىلع  ثعبت  جئاتنلا  تناكو   . ملاعلا
ءابآلا ىدل  اًعویش  رثكألا  ملحلا  ناك   ، لاؤسلا انھجو  ناكم 
عاطقلا ىدل  فئاظو  ىلع  مھؤانبأ  لصحي  نأ  وھ  ءارقفلا 

، روبيادوأ يف  اًرقف  دشألا  رُسألا  نیب  نمو   . يموكحلا



ةيؤر يف  نوبغري  ءابآلا  نم  ةئاملا  يف  كانھ 34   ، ًالثم
يف ديري 41  امیف  ةیموكح  ةسردم  يف  اًملعُم  مھنبا 
ریغ يف  نكل  ةیموكح ، ةفیظو  يف  نَّیعُي  نأ  مھنم  ةئاملا 
ةئاملا يف  نم 18  رثكأ  كانھ  ناكو  ؛  سيردتلا عاطق 
ةكرش يف  اًتباث  ًابتار  ىضاقتي  اًفظوم  حبصي  نأ  هنوديري 
كانھف  ، تانبلل ةبسنلاب  امأ   . صاخلا عاطقلا  تاكرش  نم 
ديري امیف   ، ةملعم مھتنبا  ةيؤر  يف  نوبغري  ةئاملا  يف   31
نم ةیموكح  ةفیظو  ىلع  لصحت  نأ  ةئاملا  يف  اھل 31 
حبصت نأ  اھل  نوديري  ةئاملا  يف  كانھ 19  ناكو   ، رخآ عون 

اًئیش ةرحلا  لامعألا  نوري  ال  ءارقفلا  نإف  اذكھو   . ةضرمم
. هیلإ حمطُي 

ىلإ ریشي  اًديدحت  ةیموكحلا  فئاظولا  ىلع  زیكرتلا  نإ 
هذھ هب  مستت  امل  اًرظن  كلذو   ، رارقتسالا يف  ةبغر 
نإو ىتح  ریبك  يفیظو  نامأ  نم  حجرألا  ىلع  فئاظولا 
نأ ودبي   ، ةقیقحلا يفو   . عاتمإلا ىلإ  رقتفت  تناك 

تاقبطلا هب  زیمتت  ام  زربأ  وھ  يفیظولا  رارقتسالا 
ينامثلا تانایب  ةدعاق  يفو   . ءارقفلا ىلع  ىطسولا 

ىلإ نیمتنملا  صاخشألا  دجن   ، انتزوحب يتلا  ةلود  ةرشع 
فئاظولا ىلإ  مھریغ  نم  رثكأ  نولیمي  ىطسولا  ةقبطلا 

يتلا كلت  ال   ، ةيرھش وأ  ةیعوبسأ  اًروجُأ  مھحنمت  يتلا 
لصفل ةجف  ةقيرط  يھو   ، ةموایملا ماظنب  ریست 
يفو  . ًاتابث رثكألا  فئاظولا  نع  ةتقؤملا  فئاظولا 
يف اندجو 74   ، ًالثم  ، ناتسكاب يف  ةيرضحلا  قطانملا 
وأ اًتنس  ىلع 99  نوشیعيو  فئاظو  نولغشي  نمم  ةئاملا 
، يرھش وأ  يعوبسأ  رجأ  ىلع  نولصحي  مویلا  يف  لقأ 

نوضاقتي نيذلا  ءالؤھ  نم  ةئاملا  يف  اندجو 90  امیف 
نولصحي مویلا  يف  تارالود  ىلإ 10  نیب 6  ام  حوارتت  اًروجأ 

، ةیفيرلا قطانملا  يف  امأ   . يرھش وأ  يعوبسأ  رجأ  ىلع 
نولغشيو اًرقف  دشألا  ءالؤھ  نم  ةئاملا  يف  ناكف 44 



كلذ 64 لعفي  امیف   ، ةمظتنم روجأ  ىلع  نولصحي  فئاظو 
. ىطسولا ةقبطلا  نم  ةئاملا  يف 

. ًايرذج اًرییغت  ثدحُي  نأ  ةنمآلا  فئاظولا  ریفوتل  نكميو 
، روبيادوأ يح  يف  ةیفيرلا  قطانملا  نم  ریثك  يفو 
. مویلا يف  نيرالود  نم  لقأ  ىلع  رسألا  مظعم  شیعت 
ال اھرھاظ  يف  تدب  ةيرق  ىلإ  ةرايزب  ةرم  تاذ  انمق  دقل 
يف اھانرز  يتلا  ةریثكلا  ىرقلا  نم  اھریغ  نع  فلتخت 
اًفالتخا فلتخت  رمألا  ةقیقح  يف  تناك  اھنأ  دیب   ، ةقطنملا

يف ةيداب  يبسنلا  راھدزالا  تامالع  تناك  ذإ  ؛  اًمات
يف فقتو  ةناسرخلا  نم  هفقس  ًالزنم  انيأر  دقف  ؛  اھتابنج
نس يف  ىتف  رھظي  امیف   ، ناتيراخب ناتجارد  هتحاب 

ًایسردم ًايز  ِسبلُأو  ةيانعب  هُرعش  طِّشُم  دقو  ةقھارملا 
ىلع ئشنأ  دق  كنزلل  اًعنصم  نأ  انل  نیبت  مث   . ًىشَّنُم
صخش كانھ  ناك  ةرسأ  لك  نم  هنأو  ةيرقلا  فراشم 

يف لمعي  ةيرقلا  يف  مھانیقتلا  نمم  لقألا  ىلع  دحاو 
وھو  ) ةرسأ بر  لصح   ، رسألا ىدحإ  يفو   . عنصملا اذھ 

ام وحن  ىلع  هرمع ) نم  تانیسمخلا  رخاوأ  يف  لجر 
كلذ رمثتسا  مث  عنصملا  خبطم  يف  ةفیظو  ىلع 
نم هنبا  ناك   . هسفن عنصملا  لخاد  ةفیظو  ىلع  لوصحلل 
اولمكأ نيذلا  بالطلا  نم  ةینامث )  ) ىلوألا ةعفدلا  نیب 
كنزلا عنصمب  وھ  قحتلا  مث  ؛  ةيرقلا يف  يوناثلا  مھمیلعت 

. ينف ةفیظوب  دعاقتلا  ىلإ  لیحأ  ىتح  كانھ  لمعي  لظو 
ناك امنیبو   . يوناثلا امھمیلعت  المكأ  دق  هيدلو  الك  ناكو 
رخآلا عاطتسا   ، هسفن كنزلا  عنصم  يف  لمعي  امھدحأ 
ةيالو ةمصاع   ، دابأدمحأ يف  ةفیظو  ىلع  لصحي  نأ 
اتلمكأ دق  اتناك  ناتنبا  اًضيأ  هيدل  ناكو   . ةرواجملا تاراقوج 
ءاشنإ ناك  دقف  اذكھو   . امھجاوز لبق  يوناثلا  امھمیلعت 
ةبرض ةباثمب  هیف  ئشنأ  يذلا  عقوملا  يف  كنزلا  عنصم 
ةیباجيإ ةرئاد  قلطأو   ، ةرسألا هذھل  ةبسنلاب  ةیلوأ  ظح 



ملسلا يف  يقرتللو   ، يرشبلا لاملا  سأر  رامثتسال 
. يفیظولا

كرام و« رتسوف » وردنأ   » نم لك  اھارجأ  ةسارد  فشكتو 
يف عناصملا  فئاظو  هتبعل  يذلا  رودلا  نأ  جيافسنيزور »
هذھ زواجتي  ةيدنھلا  ىرقلا  يف  روجألا  ومن  زيزعت 
نم ةرتفلا  لالخ  دنھلا  ترم  دقو   10. ةددحملا تاياكحلا 
جاتنإلا دیعص  ىلع  عيرسلا  ومنلا  نم  ةلحرمب  ىلإ 1999،   1960

اًدج ةعيرس  ةدايز  اضيأ  هتبحص  دق  كلذ  نأ  الإ  يعارزلا 
لخاد تئشنُأ  يتلا  عناصملا  يف  نیلماعلا  ددع  يف 
ىلإ ًایئزج  ىزعُي  ام  وھو   ، اھفراشم ىلع  وأ  ىرقلا 

. فيرلا قطانم  يف  رامثتسالل  ةمعادلا  ةلودلا  تاسایس 
ذنم ةیفيرلا  عناصملا  كلت  يف  فئاظولا  ددع  فعاضت  دقو 
ناك ذإ  ماعلا 1999؛  ىتحو  مرصنملا  نرقلا  تانینامث  علطم 

« رتسوف  » اھتساردب ماق  يتلا  ًابيرقت  ىرقلا  فصن 
يف عناصملا  دحأ  نم  ةبرقم  ىلع  عقت  جيافسنزور » و«
ةيادب يف  عباطلا  ةیفير  اھعیمج  تناك  نأ  دعب  ماعلا 1999، 
لامعلا نم  ةئاملا  يف  هتبسن 10  ام  نأ  نع  ًالضف   ، رمألا

يف فئاظو  نولغشي  اوناك  ىرقلا  كلت  يف  روكذلا 
ةيرق يف  ماقُت  عناصملا  هذھ  تناك  ام  ةداعو   . عناصم
ىدأ دقو   ، رمألا لوأ  يف  روجألا  ىوتسم  يف  ًایندت  دھشت 
يف ةدايز  ىلإ  عناصملا  يف  ةیفیظولا  صرفلا  ومن 
ومن تبحاص  يتلا  كلت  اًریثك  تقاف  روجألا  تايوتسم 
قوفو  . ةریھشلا ءارضخلا  ةروثلا  لالخ  يعارزلا  جاتنإلا 
ومنلا نم  ةنيابتم  بساكم  ءارقفلا  ققح  دقف   ، كلذ
ةحاتم تتاب  رجألا  ةيزجم  ةفیظولا  نأ  كلذو   ، يعانصلا

. ةیندتملا تاراھملا  باحصأ  نم  ءالؤھل  ىتح 
اًرییغت ثدحت  دق  اھنإف   ، ةفیظولا هذھ  لثم  رھظت  امدنعو 
ةداعو  . اھیلع نولصحي  نيذلا  صاخشألا  ةایح  يف  ًالئاھ 
رثكأ میلعتلاو  ةحصلا  ىلع  ىطسولا  ةقبطلا  قفنت  ام 



صاخشألا نوكي  امبر   ، ًایئدبمو  ، عبطلاب  . ءارقفلا قفني  امم 
رامثتسالا ىلإ  نولیميو  ةرباثملاو  ربصلاب  نوزیمتي  نيذلا 
كسمتلا ىلع  ةردق  رثكألا  مھ   ، مھئانبأ لبقتسم  يف 

كلذ نوكي  نأ  يف  كشن  اننكلو   . ةدیجلا فئاظولاب 
ةقیقحل ىزعي  قافنإلا  نم  طمنلا  كلذ  نأو   ، ًالماك ریسفتلا 
فئاظو مھيدل  ًالاح  لضفأ  اًرسأ  نولوعي  نيذلا  ءابآلا  نأ 

ریغت نأ  اھنكمي  اھتاذ  دح  يف  ةرقتسملا  ةفیظولاف  ؛  ةتباث
فشكتو  . مساح وحن  ىلع  ةایحلل  صاخشألا  ةرظن 
لافطألا ةماق  لوط  لوح  تيرجأ  ةریثم  ةسارد 
ريدصتلا عناصم  يف  مھتاھمأ  لمعت  نمم  نییكیسكملا 

دقف  11. ةدیجلا ةفیظولا  ریثأت  ىدم  نع  كیسكملا  يف 
اھنرقت ةعمسب  اًمومع  ىظحت  ريدصتلا  عناصم  تناك 
دوجو نأ  الإ   . ةیندتم اًروجأ  مھئاطعإو  ءارقفلا  لالغتساب 
نلمكي مل  نمم  ءاسنلا  ىدل  امیسال   ، عناصملا هذھ 
لضفأ ةفیظو  يف  لمألا  نھحنمي  ناك   ، يوناثلا نھمیلعت 

وأ ءاذغلاو  ةئزجتلا  ةراجت  لثم  ةیمدخ  تاعاطق  فئاظو  نم 
كلت دجوت  مل  ول  امیف  اھیلإ  نأجلیس  َّنُك  يتلا  لقنلا 

ةعاسلاب ةردقم  اھیلع  نلصحي  يتلا  روجألا  نإ  عناصملا -
لوطأ تاعاسل  نلمعي  نھنأ  الإ   ، ریثكب ىلعأ  تسیل 

« لاي  » ةعماج نم  زنیكتأ » دیفاد   » نراق دقو   . ربكأ ماظتنابو 
تاھمأل اودلو  نيذلا  لافطألا  ىدل  ةماقلا  لوط  نیب  ( Yale)
تناك امدنع  ريدصت  عنصم  اھب  حتتفُا  ةنيدم  يف  نشِع 
لافطألا نیبو  اھرمع  نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  ةأرملا 

نأ نیبت  دقو   . ةصرفلا هذھ  لثم  مھتاھمأل  حتت  مل  نيذلا 
اھب دجوي  ةنيدم  يف  نشعي  مھتاھمأ  تناك  نيذلا  لافطألا 
تاھمأل اودلُو  نيذلا  ءالؤھ  نم  ةماق  لوطأ  اوناك  عنصم 
ریثأتلا اذھ  ربتعيو   . ةفلتخم ندم  يف  نشعي  تالثامم 

نیب لوطلا  يف  ةوجفلا  لماك  دسي  دق  هنإ  ىتح  اًدج  ًالئاھ 
لصحي يداع  يكيرمأ  لفط  نیبو  ریقف  يكیسكم  لفط 



. ةدیج ةيذغت  ىلع 
يف ةفیظوب  قاحتلالا  نأ  زنیكتأ »  » حضوي  ، كلذ قوفو 
لخد ىوتسم  يف  ریبك  ریثأت  اذ  نكي  مل  ريدصت  عنصم 
لوط يف  ةدايزلا  اًمامت  رسفي  نأل  يفكي  امب  ةرسألا 
حبصأ دق  مھلبقتسم  نأب  ساسحإلا  نوكي  امبر   . ةماقلا
مھكرادإ نم  صاخشألا  هدمتسي  ساسحإ  وھو  مھيديأب 

يف لخدلا  سیلو  رھش  لك  ةياھن  مھیتأیس  ًالخد  ةمث  نأب 
ءانب ىلع  نزكري  نأ  ءاسنلا  ءالؤھل  حمسي  ام  وھ   ، هتاذ دح 
ةركف نوكت  امبرو   . نھئانبأ تاراسمو  ةینھملا  نھتاراسم 
نیب قرافلا  عنصي  ام  وھ  مھرظتني  ًالبقتسم  كانھ  نأ 
هراتخا يذلا  ناونعلا  صخلُيو   . ىطسولا ةقبطلاو  ءارقفلا 

كلذ لبقتسملا » لجأ  نم  لمعلا  : » هتساردل زنیكتأ » »
. ةقدب

ةلثمأ سداسلا  لصفلا  لالخ  انضرعتساو  قبس  دقو 
كولس يف  ةرطاخملا  هثدحت  نأ  نكمي  يذلا  رثألا  ىلع 

نم دحلل  ةیئاقو  ریبادت  ذختت  ةریقفلا  رسألاف  ؛  رسألا
تايوتسمب كلذ  لیبس  يف  تّحض  ول  ىتح  رطاخملا 

اھنأ لمتحُي   ، ىرخأ ةجیتن  انھجاوت  انھو   . لخدلا نم  ىلعأ 
نوكي امبر  رارقتسالاب  ساسحإلا  نأ  يھو   ، اًریثأت قمعأ 
ةرظنلا هذھ  ينبت  مھل  ىنستي  ىتح  صاخشألل  ًايرورض 
نيذلا صاخشألا  لیمي  امبرو   . لبقتسملل ةیفارشتسالا 

يف سوملم  نسحت  لوح  حضاو  روصت  ىلإ  نورقتفي 
قیقحت ةلواحم  نع  فكلا  ىلإ  ةیلبقتسملا  مھتایح  ةدوج 
يسیبح اولظي  نأل  فاطملا  مھب  يھتني  اذھبو   ، كلذ

ءابآلا نم  اًریثك  نأ  ركذتت  فوسو   . نھارلا مھعقاو 
ذخأت میلعتلا  دئاوف  نأ  ئطاخ ) وحن  ىلع  امبر   ) نودقتعي

نم ىودج  الأ  مھل  ةبسنلاب  ينعي  ام  وھو  . S لكشلا
نوكیس هنأ  نوري  ال  مھنأ  املاط  میلعتلا  يف  رامثتسالا 

ناك اذإف   . ددصلا كلذ  يف  رامثتسالا  ةلصاوم  مھعسوب 



تاقفن لمحت  ىلع  مھتردق  نأشب  مھرواسي  قلق  ةمث 
مھنأل  ، ًالثم  ، ًالبقتسم سرادملاب  مھلافطأ  قاحلإ 

نأ نوررقي  امبرف  لشفي  امبر  مھعورشم  نأ  نودقتعي 
. ةلواحملا ءانع  ىتح  قحتسي  رمألا ال 

مازتلالا لعجي  مظتنمو  تباث  لخد  دوجو  نأ  كش  ال 
ةیلمع لعجيو  لب   ، اًنكمم اًرمأ  ةیلبقتسملا  تاقفنلاب 

درف ةمث  ناك  اذإف  اذكھو   . نآلا ةفلك  لقأو  رسيأ  ضارتقالا 
سرادملا لبقت  فوسف   ، ةتباث ةفیظو  هيدل  ةرسألا  يف 

تامدخ هل  تایفشتسملا  مدقتسو  ؛  ربكأ ةلوھسب  هلافطأ 
ىلع لصحت  فوس  اھنأب  اھكاردإل   ، ةفلك رثكأ  ةیجالع 
نأ ةرسألا  نم  نورخآ  دارفأ  عیطتسي  امبرو  ؛  اھتاقحتسم
. ومنت ىتح  مھتاعورشمل  ةمزاللا  تارامثتسالاب  اوموقي 

؛ ةیمھأ تاذ  ةدیجلا » ةفیظولا   » لعجي ام  وھ  اذھو 
، ايزجمو اتباث  ابتار  ردُت  ةفیظو  يھ  ةدیجلا  ةفیظولاف 
امب مزاللا  ينھذلا  شماھلا  اضيأ  اھبحاصل  حیتت  يھو 

ةقبطلا اھب  موقت  يتلا  ءایشألا  لكب  ضوھنلاب  هل  حمسي 
نويداصتقالا بأد  ةركف  هذھو   . دیج وحن  ىلع  ىطسولا 

نأ يھو  ةیقطنم  بابسأب  نیللعتم   ، اھضفر ىلع 
ةِفّلكملا فئاظولاو   ، ةِفّلكم نوكت  امبر  ةدیجلا  فئاظولا 

تناك نإ  نكلو   . فئاظولا ددع  ضفخ  يف  ببستت  امبر 
حیتت ةئیب  يف  لافطألا  ومني  نأ  ينعت  ةدیجلا  فئاظولا 

قحتست دقف   ، مھتاردقو مھبھاومل  لثمألا  فیظوتلا  مھل 
. اھنم لیلق  ددع  قلخ  اھیلع  يوطني  يتلا  ةیحضتلا  نذإ 

، ةنيدملا يف  دجوت  ةدیجلا  فئاظولا  مظعم  نأل  اًرظنو 
ىلوألا ةوطخلا  وھ  ةنيدملا  ىلإ  لاقتنالا  نوكي  دقف 

دحأ يف  انك  فیص 2009،  يفو   . ةرسألا راسم  رییغتل 
ىلإ انثدحت  ثیح  دابأردیح  ةنيدم  يف  ةریقفلا  ءایحألا 
هنأ انتربخأ  دقو   . اھرمع نم  تانیسمخلا  يف  تناك  ةأرما 

، اھتنبا نأو   ، ةسردملا ىلإ  باھذلا  طق  اھل  قبسي  مل 



نم ةرشع  ةسداسلا  يف  تناك  امدنع  اھتبجنأ  يتلا 
نع تعطقنا  اھنكلو  ةسردملاب  تقحتلا  دق   ، اھرمع

. كلذ بقع  اًعيرس  تجوزت  مث  ثلاثلا  فصلا  دعب  ةساردلا 
سردي يناثلا  اھنبا  نأ  ًابيرقت  رباع  لكشب  تفاضأ  اھنكل 

دق نكن  مل  .  MCA هيأ » يس  مإ   » ةجرد ىلع  لوصحلل 
امع اھانلأسو   ، ةیملعلا ةجردلا  هذھ  لثم  نع  طق  انعمس 
اھيدل نكي  مل  ام .) عون  نم  ةینھم  ةجرد  اھنظن  انك   ) نوكت

ریتسجام اھنأ  حضوأو  انیلع  جرخ  اھنبا  نأ  الإ   ، كلذب ةفرعم 
ىلع كلذ  لبق  لصح  دق  ناكو   . بوساحلا تاقیبطت  يف 
هقیقش امأ   . بوساحلا مولع  يف  سويرولاكبلا  ةجرد 
لمعي ناكو  تایلكلا  ىدحإ  نم  اًضيأ  جرخت  دق  ناكف  ربكألا 
هقیقش ناك  امیف   ، ةصاخ ةكرش  يف  ةیبتكم  ةفیظو  يف 
باتعأ ىلعو  ةيوناثلا  ةسردملا  يف  لزي  مل  رغصألا 
هلاسرإ يف  لمأت  ةرسألا  تناك   . تایلكلا ىدحإب  قاحتلالا 
تعاطتسا لاح  يف   ، كانھ ةساردلل  ایلارتسأ  ىلإ 

مَّدقُت يتلا  ةیلیضفتلا  ضورقلا  دحأ  ىلع  لوصحلا 
. نیملسملل

يذلا تقولا  نیب  ام  ةرسألا  هذھل  ىرج  يذلا  ام  ىرُت 
نبإلا جرخت  نیبو  ةساردلا  نع  ىلوألا  مھتنبا  تعطقنا 
لوحتلا اذھ  لثم  ثدحُي  ىتح  ةيوناثلا  ةسردملا  نم  لوألا 

نم بألا  دعاقت  دقل  ؟  اًنس رغصألا  لافطألا  تاحومط  يف 
هتاقالع لالخ  نم  عاطتسا  هنكلو   ، شیجلا يف  هلمع 
ةفیظو ىلع  لصحي  نأ  هتمدخ  ةرتف  لالخ  اھنوك  يتلا 

. دابأردیح يف  ماعلا  عاطقلا  تاكرش  ىدحإ  ىدل  سراح 
تالقنت هنم  بلطتت  ال  ةفیظو  كلمي  نآلا  حبصأ  هنألو 

ادع  ) ةنيدملا ىلإ  اھعیمج  هترسأب  لقتنا  دقف   ، ةرركتم
اًددع مضت  دابأردیح  تناك  تجوزت .) دق  تناك  يتلا  هتنبا 
مدقتو ةلوقعم  اًموسر  ىضاقتت  يتلا  سرادملا  نم 

وھو  ، نیملسملا لافطألل  ًایبسن  ةیلاع  ةدوج  اذ  امیلعت 



ىظحت ةیمالسإ  ةكلمم  تلظ  اھنأ  ةقیقحل  يعیبط  جاتن 
لافطألا قحلُأ  دقو  ماعلا 1948 . ىتح  مات  هبش  لالقتساب 

. اوحجنو سرادملا  كلتب 
هذھل رثكأو  رثكأ  سانأ  جھتني  ال  اذامل  نكل 
ًالاح لضفأ  يھ  نكي  امھم  سرادملاف  ؟  ةیجیتارتسالا

ىظحت ال  يتلا  كلت  كلذ  يف  امب   ، ندملا مظعم  يف 
يف نَم  امیسالو   ) ءارقفلاو  . دابأردیحل زیمملا  خيراتلاب 

. ةفیظو نع  اًثحب  نولقتني  ام  امئاد  مھنم ) رمعلا  لبتقم 
نم ةئاملا  يف  ناك 60   ، الثم ةیفيرلا  روبيادوأ  ةقطنم  يفو 
لمع لقألا  ىلع  ًادحاو  اًدرف  مضت  اھانیقتلا  يتلا  رسألا 
ةلیئض ةلق  نكلو   . قباسلا ماعلا  لالخ  ام  ةنيدم  يف 
ناك لوطأ –  ةینمز  تارتفل  رجاھت  تناك  نم  يھ  مھنم 
ملو  ، اًدحاو اًرھش  غلبي  ةلحرلل  ةینمزلا  ةرتفلا  طسوتم 
يتلا تالحرلا  نم  طقف  ةئاملا  يف  ىوس 10  كانھ  نكي 

. رھشأ ةثالث  زواجتت 
ام ًابلاغ  مھف   ، تالحرلا هذھ  يف  نوجرخي  امدنعو 

مھؤاضق وھ  داتعملا  طمنلاو   . مھَرسأ مھءارو  نوكرتي 
. تیبلا يف  ةلثامم  ىرخُأو  لمعلا  يف  عیباسأ  ةعضبل 

يفو  . ةلودلا لخاد  ةمئاد  ةرجھ  ثدحت  نأ  ًایبسن  ردنيو 
مل  ، انتزوحب يتلا  ةرشع  ينامثلا  لودلا  تانایب  ةعومجم 

اھدارفأ دحأ  دلُو  يتلا  رقفلا  ةعَقدُم  رسألا  ةبسن  زواجتت 
ةئاملا يف  لمعلا 4  يعاودل  هنم  رجاھ  مث  ام  ناكم  يف 

يف و6  راوفيد  توك  يف  ةئاملا  يف  و6  ناتسكاب  يف 
. وریبلا يف  ًابيرقت  ةئاملا  يف  و10  اوجاراكین  يف  ةئاملا 
لامعلا ال ءالؤھ  نأ  يھ  ةرجھلل  ةتقؤملا  جئاتنلا  نیب  نمو 

لمعلا بحاصل  نكمي  ال  ةلامع  مھلعجي  اًدح  اًدبأ  نوغلبي 
ىلإ لوحتلا  نم  مھِنّكمُي  وحن  ىلعو  اھنع  ءانغتسالا 
ةلامع نولظيو  ؛  صاخ بيردت  يقلت  وأ  ، ةمئاد  ةلامع 
ىلإ مھرسأ  لقتنت  ال  اذھلو   . مھتایح لاوط  ةتقؤم 



نم كلذ  ىلع  بترتي  امم  اًقلطم  دیفتست  الو   ، ةنيدملا
نع قثبنت  يتلا  لابلا  ةحارو  لضفألا  سرادملا  لثم  دئاوف 

. ةمئاد ةفیظول  ءرملا  لغش 
، اسيروأ ةيالو  نم  اًمداق  اًرجاھم  ءانب  لماع  انلأس  دقو 

لوطأ ةرتف  ثكمي  مل  اذامل   ، هتدلب ىلإ  ةرايز  يف  ناكو 
هترسأ باحطصا  عیطتسي  ال  هنأب  باجأو   . ةنيدملا يف 
ةیحانلا نم  اًمامت  ةمئالم  ریغ  كانھ  نكسلا  فورظ  نأل 
داعتبالا يف  بغري  نكي  مل  هنإف   ، كلذ قوفو   . ةیحصلا
ةیمانلا لودلا  ندم  مظعم  يفو   . لمتحي امم  لوطأ  مھنع 

اًرقف دشألا  صاخشألا  اھنكسي  دق  يتلا  قطانملا  مستت 
كلذ ىلع  ةبترتملا  ةجیتنلاو   . طیطختلل ديدشلا  اھراقتفاب 
ضرأ ةعقب  لك  يف  اوسدكتي  نأ  ءارقفلا  ىلع  هنأ  يھ 
يھو  ، ةنيدملا نم  ام  وحن  ىلع  اھعازتنا  مھل  ىنستي 
دنعو  . ةمامق بلقم  ىتح  وأ  اًعقنتسم  نوكت  ام  ًابلاغ 
نم نومَدعملا  اھنكسي  يتلا  قطانملا  نإف   ، ةنراقملا
رثكأ اھنأب  مستت  ىرقلا  يف  نوشیعي  نيذلا  ءارقفلا 
نأ نع  ًالضف  ؛  اًجیجض لقأو  ةيوھت  لضفأو  اًرارضخا 

لافطألل نكمي  ًاناكم  مضتو  ؛  ةحاسم عسوأ  نوكت  تویبلا 
، عاتمإلا ءاوجأل  ةایحلا  رقتفت  امبر   . هیف مھباعلأ  ةسرامم 
وھ كلذف   ، ةيرقلا يف  اوؤشن  نيذلا  ءالؤھل  ةبسنلاب  نكل 
ًاباش نإف   ، كلذ قوفو   . مھؤاقدصأ هنكسي  يذلا  ناكملا 
ىتح وأ  عیباسأ  ةعضب  ةنيدملا  يف  هدرفمب  ثكمي  امدنع 

ذإ ؛  نكس ىلإ  رمألا  عقاو  يف  جاتحي  ال   ، رھشأ ةعضب 
وأ  ، تالظملا ىدحإ  تحت  وأ  ام  رسج  لفسأ  مونلا  هنكمي 
نأ هنكميو   . هیف لمعي  يذلا  ءانبلا  عقوم  وأ  رجتملا  لخاد 

راجيإلا ةمیق  دادسل  هعفدیس  ناك  يذلا  لاملا  رفوي 
ديري ال  هنكل   . ىلعأ ةریتوب  هتیب  ثیح  ةيرقلا  ىلإ  دوعيو 

. هترسأل ةایحلا  هذھ  لثم 
ةفلكت تلمحت  كنأ  ْبھ   . ةرطاخملا رصنع  اًضيأ  كانھو 



مث  ، كانھ ىلإ  كترسأب  تلقتناو  ةنيدملا  يف  تیب  ءانب 
لعفلاب كيدل  نكي  مل  اذإو   . ةأجف كتفیظو  تدقف  نأ  ثدح 

نأ كل  فیكف   ، راخدالاب تمقو  لصألا  يف  ةمرتحم  ةفیظو 
مھدحأب َّملأ  ول  ثدحیس  اذامو  ؟  لاقتنالا اذھ  ةفلُك  لمحتت 
ةنيدملا يف  ةیحصلا  ةياعرلا  نأ  حیحص  ؟  ديدش ضرم 

يذلا نم  نكل   ، ةيرقلا يف  هیلع  يھ  امم  لضفأ 
اذإ لاملا  ضعب  كحنمي  وأ  ىفشتسملا  ىلإ  كقفاریس 
يف میقت  تلاز  ام  كترسأ  نأ  املاطو  ؟  كلذ تجتحا 

ةنيدملا يف  تنأو  ٌضرم  كب  َّملأ  اذإ  ىتحف   ، ةيرقلا
ىلع دامتعالا  كنكمیف   ، ىفشتسملا ىلإ  تلخدُأو 

ول لاحلا  هیلع  نوكیس  اذام  نكل   . ةيرقلا يف  كفراعم 
؟ ترجاھو كروذج  تثثتجا 

كيدل ناك  اذإ  ةلوھس  رثكأ  لاقتنالا  لعجي  ام  وھ  اذھو 
كل اورفوي  نأ  مھنكمي  ذإ   . ةنيدملا يف  مھفرعت  صاخشأ 
كل اودمي  نأو   ، رمألا لوأ  كلوصو  ىدل  ىوأملا  كترسألو 

، كترسأ دارفأ  دحأب  ئجافم  ٌضرم  َّملأ  لاح  يف  نوعلا  دي 
ىلإ كداشرإب  ةفیظو –  ىلع  روثعلا  ىلع  كودعاسي  نأو 
دجو دقو   . مھسفنأ مھ  كوفظوي  نأب  وأ  مھفراعم  دحأ 

كیسكملا يف  ىرقلا  ناكس  نأ  ًالثم  يشنوم » نافياك  »
نم صاخشأ  كانھ  نوكي  امدنع  ندملا  ىلإ  نورجاھي 

ةجوملا تناك  نإو  ىتح   ، لعفلاب اورجاھ  دق  مھارق 
ٌيلجو  12. ةفدصلا ضحمب  تءاج  دق  ةرجھلا  نم  ىلوألا 
ةتباث ةفیظو  كيدل  ناك  اذإ  رسيأ  حبصي  لاقتنالا  نأ  اضيأ 
لخدل ىرخألا  رداصملا  ضعب  كيدل  ترفوت  وأ  لعفلاب 
بتار دابأردیح  يف  ةملسملا  ةرسألا  ىدل  ناك  دقف   . تباث
كالتمال اًجاتن  اھرودب  تناك   ، ةفیظوو شیجلا  نم  يدعاقت 
لصحي امدنع   ، ایقيرفأ بونج  يفو   . ةمئالم تاقالعل  بألا 
مھءانبأ نإف   ، يدعاقت بتار  ىلع  نسلا  يف  رابكلا  ءابآلا 

يف شیعلل  ةرسألا  لزنم  نورداغي  ةیجاتنإ  رثكألا 



اذھ مھحنمي  ام  وھ  يدعاقتلا  بتارلا  نأ  دبالو   13. ةنيدملا
هومشجت ام  اوددسي  نأ  مھل  حیتيو   ، نامألاب ساسحإلا 

. مھلاقتنا لیبس  يف  فیلاكت  نم 
»؟ ةدیجلا فئاظولا   » نم ديزملا  قلخ  نكمي  نذإ  فیك 

ندملا ىلإ  ةرجھلا  نأ  ول  ىدجأ  نوكیس  هنأ  حضاولا  نمو 
ةصاخلا تاسایسلا  ريوطت  لعجي  ام  وھو   ، لھسأ تناك 
ریفوتو ةيرضحلا  قطانملا  يف  يضارألا  مادختساب 
ةيویح ةیمھأ  امھل  نیتلأسم  ةفلكتلا  ضفخنم  نكسلا 
نامضلا تاكبش  نأ  وھ   ، اًحوضو لقألا  رمألاو   . ةحضاو
ةیموكحلا تاناعإلا  نم  فلأتت  يتلا   ، ةلاعفلا يعامتجالا 

ربع لھسأ  ةرجھلا  لعجت  نأ  اھنكمي   ، نیمأتلا قوسو 
يتلا ةیعمتجملا  تاكبشلا  ىلع  دامتعالا  اھضفخ 

. صاخشألا نم  فراعملا  اھلكشي 
اًحاتم نوكي  نل  ةنيدملا  ىلإ  لاقتنالا  نأل  اًرظن  نكلو 

نم ديزملا  قلخ  متي  نأ  ناكمب  ةیمھألا  نمف   ، عیمجلل
امنإو بسحو  ىربكلا  ندملا  يف  سیل  ةدیجلا  فئاظولا 
ىتحو  . ةلودلا ءاجرأ  عیمج  يف  رغصألا  ىرقلا  يف  اًضيأ 

يف سوملم  نسحت  ةمث  نوكي  نأ  دبال   ، اًنكمم كلذ  حبصي 
يف ةیعانصلاو  ةيرضحلا  قطانملا  يف  ةیتحتلا  ةینبلا 
ةیمھأ ةیمیظنتلا  ةئیبلا  بستكتو   . عونلا اذھ  نم  ندملا 

اًرود لمعلا  نیناوق  بعلت  ذإ  ؛  فئاظولا قلخ  يف  اًضيأ 
تاذ تحبصأ  نإ  اھنأ  الإ   ، يفیظولا نامألا  نامض  يف 
نع نوفزعي  عیمجلا  لعجت  فوسف  ةدَّدشُم  ةعیبط 

ضارقإلا لظي  امبرو   . ةقِّوعُم نیناوقلا  حبصت  مث   ، فیظوتلا
اھذختت يتلا   S لكشلا ةعیبطل  اًرظن   ، ىربك ةلكشم 
قلخت يتلا  تاعورشملا  ةماقإف  ؛  جاتنإلا ایجولونكت 
لامعألا دئارل  ةدیحو  ةفیظو  نم  ًالدب   ) ةریثك فئاظو 
بحاصل نكمي  يتلا  كلت  نم  رثكأ  ًالاومأ  جاتحت  هدحو )

، اھیلع لوصحلا  يمانلا  ملاعلا  يف  يداعلا  عورشملا 



سیلف  ، ضارقإلا نأشب  عباسلا  لصفلا  يف  انرشأ  امكو 
ديزملا ضارقإب  يلاملا  عاطقلا  عانقإ  نكمي  فیك  اًحضاو 

. سانلا ءالؤھل  لاومألا  نم 
دیيأتب ىظحت  ال  ةركف  اھنوك  مغرو   ) ، كلذ نع  جتنيو 
رربم كانھ  نوكي  دق  هنأ   ،( نیيداصتقالا طاسوأ  يف  حضاو 
ىلع ةدعاسملل  اھدراوم  ضعبل  ةموكحلا  مادختسال 
ضورقل تانامضل  اھميدقت  ربع  ةریبك  تاعورشم  ةماقإ 
هباشم ءيش  ثدح  دقو   . ًالثم ةطسوتملا  تاعورشملا 

وأ ةلودلا  ُتاعورشم  ءودھب  ّلُس  تمِ ثیح  نیصلا  يف 
ىلإ اھقفارمو  اھضرأو  اھتادعم  نم  ءزج  لقألا  ىلع 
اًءزج  ، اًحوضو رثكأ  وحن  ىلعو   ، اًضيأ كلذ  ناكو   . اھیفظوم
كلذ قلطُي  امبرو   . ايروك يف  ةیعانصلا  تاسایسلا  نم 

ةرقتسملاو ةعفترملا  روجألاف   ، ام وحن  ىلع  ةیباجيإ  ةرئاد 
ةینھذلا ةحارلاو  ةیلاملا  دراوملا  لامعلل  حیتت  فوس 

. ديزملا راخداو  مھلافطأ  يف  رامثتسالل  مزاللا  لؤافتلاو 
اھلیلذتو تارخدم  نم  ةتباثلا  ةفیظولا  هرفوت  امبو 
رثكألا صاخشألل  ىنستي  فوسف   ، ضارتقالا ةیناكمإل 
وھو  ، رمألا ةياھن  يف  ةریبك  تاعورشم  ءدب  مھنیب  ةبھوم 

. نيرخآ فیظوتب  نوموقیس   ، مھرودب  ، مھنأ ينعي  ام 
، مادقألا ةافح  لامعأ  دئار  رایلم  اًقح  كانھ  لھف  نذإ 

يھانتم ليومتلا  تاسسؤم  ةداق  داقتعالل  لیمي  امبسح 
نأ مأ  ؟  ةیعمتجملا تاھجوتلا  يوذ  لامعألا  ُءاربخو  رغصلا 
دئار  » هیمسن ام  نأشب  انكابترا  نع  مجني  مھو  درجم  كلذ 
نوريدي صخش  رایلم  ىلع  وبري  ام  كانھ  نإ  »؟  لامعأ

كلذ نولعفي  مھمظعم  نأ  دیب   ، مھتاعورشم وأ  مھعرازم 
كلذ لعفي  مھمظعمو   . رخآ رایخ  نم  مھمامأ  سیل  هنأل 
نكلو  ، ةایحلا دیق  ىلع  ءاقبلا  مھل  نمضي  دیج  وحن  ىلع 

دادعتسالا وأ  تاراھملا  وأ  ةبھوملا  مھيدل  رفوتت  نأ  نود 
ةریغصلا مھتاعورشم  ليوحتل  ةمزاللا  رطاخملا  ةھجاومل 



« اوھيآ وز   » لك لباقم  يفو   . ًالعف ةحجان  تاعورشم  ىلإ 
نأ نود  سبالملا  ةعانص  يف  ةيروطاربمإ  تأدب  يتلا 
، ةبھوملا نم  ریبك  ردقو  بيردتلا  ضعب  ىوس  اھيدل  نوكي 
نأ ىلع  رصي  يذلا  نادیس » نبا   » نم نیيالملا  كانھ  نإف 
اھیف عضي  ىرخأ  ةریظح  ءانبب  سیل  رقفلا  نم  جرخملا 

ةنومضم ةفیظو  يف  لمعي  نباب  امنإو   ، تارقبلا ضعب 
نم اھریغو  رغصلا  ةیھانتم  ضورقلا  نإ   . شیجلا يف 
نیعتي لاز  ام  ةریغصلا  تاعورشملا  معدب  ةلیفكلا  لبسلا 

نأل كلذو   ، ءارقفلا ةایح  يف  مھم  رودب  ضوھنلا  اھیلع 
لبقتسملا لالخ   ، لظت فوس  ةریغصلا  تاعورشملا  هذھ 

نكمي يذلا  دیحولا  لیبسلا  يھ   ، بلغألا ىلع  روظنملا 
دیق ىلع  ءاقبلا  نم  اونكمتي  ىتح  هوكلسي  نأ  ءارقفلل 
ىلع ةرداق  اھنأ  اندقتعا  اذإ  انسفنأ  عدخن  اننكلو   . ةایحلا
. رقفلا ةقبر  نم  يعامج  صالخ  لجأل  قيرطلا  ِدّبعُت  نأ 



١٠
ةسایسلاو تاسایسلا 

ةسوردملا تاسایسلا  كلت  ىتح  هنأ  فورعملا  نِم 
ال امبر  ةینلا  نسح  نم  ردق  ربكأ  ىلع  ةینبملاو  ناعمإب 

لكشب عقاولا  ضرأ  ىلع  قَّبطُت  مل  ام  ركذُي  اًرثأ  ثدحُت 
دق قیبطتلاو  ةینلا  نیب  ةوجفلا  نإف  ظحلا  ءوسلو   . میلس

ةریثكلا روصقلا  بناوج  مَّدقُت  ام  ًابلاغو   ، اًدج ةعساو  نوكت 
لشف ءارو  ببسلا  اھرابتعاب  تاموكحلا  ءادأ  بوشت  يتلا 

تاموكحلا ءادأ  يف  روصقلا  اذھو   . ةدیجلا تاسایسلا 
ضعب اھقوسي  يتلا  ةميدقلا  ججحلا  نیب  نم  اًضيأ  ربتعُي 
ریسفتل كلذو  تادعاسملا  ىودج  يف  نیككشملا 
يقابو ةیجراخلا  تادعاسملا  لعجت  يتلا  بابسألا 
ریثأتلل ةیجراخ  فارطأ  اھلذبت  يتلا  ىرخألا  تالواحملا 

اًءوس عضولا  ديزُت  ام  ًابلاغ  ةیعمتجملا  تاسایسلا  يف 
1. هنِّسحُت نأ  نم  الدب  ةریقفلا  لودلا  يف 

ددع بسحب  اًحنم  سرادملل  ةيدنغوألا  ةموكحلا  مدقت 
سرادملا هذھل  ىنستي  يك  اھیلإ  نیبستنملا  بالطلا 

يأ ليومتو  ةیساردلا  بتكلا  ءارشو  قفارملا  ةنایص 
بتاور عفد  متي   ) اھبالط اھجاتحي  دق  ةیفاضإ  جمارب 

عرش ماعلا 1996،  يفو  ةرشابم .) ةینازیملا  نم  نیملعملا 
ةباجإلا يف  نوسنیفس » بوكاج  و« اكینير » افتير   » نم لك 
اھصصخت يتلا  لاومألا  هذھ  نم  مك  طیسب : لاؤس  ىلع 

ىلإ لعفلاب  لصت  سرادملل  ةيزكرملا  ةموكحلا 
لسرأ دقف   . ایبسن ةرشابم  ةسارد  تناك  دقل  ؟2  سرادملا

نع سرادملا  اولأسو  سرادملا  ىلإ  حسم  قرف  ناثحابلا 
ماقرألا ةنراقمب  اوماق  مث   . لاومأ نم  هتقلت  ام  رادقم 



نم لسرُأ  ام  رادقم  دصرت  يتلا  ةیبوساحلا  تالجسلاب 
ىلإ لصو  ام  نإ  ًابيرقت : ةمداص  ةجیتنلا  تءاج  دقو   . لاومأ
مت امم  ةئاملا  يف  زواجتي 13  مل  لاومألا  نم  سرادملا 

سرادملا ددع  فصن  ىلع  ديزي  ام  قلتي  مل  امیف   ، هلاسرإ
نأ ىلإ  تاقیقحتلا  تراشأو   . قالطإلا ىلع  لاومأ  يأ 
ىلإ فاطملا  ةياھن  يف  تلصو  دق  لاومألا  هذھ  نم  اًریثك 

. يحلا يلوؤسم  بویج 
كھجاوت امدنع  بائتكالا  كبیصي  نأ  ناكمب  ةلوھسلا  نم 

يف ةھباشم  تاسارد  اھدكؤت  يتلا   ) جئاتنلا كلت  لثم 
نع لأسُن  ام  ًابلاغ  انكو  ىرخألا .) لودلا  نم  ديدعلا 
نإ ؟ » نوھبأت اذامل  : » لعفن ام  لعفن  انلعجي  يذلا  ببسلا 
مایليو  » ضَّرعت دقو  ةریغصلا .»  » ةلئسألا يھ  هذھ 

ةیئاوشعلا ةطباضلا  براجتلل  دقنلاب   ، ًالثم  ،« يليرتسيإ
براجتلا نإ  : » يلاتلا وحنلا  ىلع  هتنودم  تاحفص  ربع 
ىودجلا ةمودعم  براجت  حبصت  ةیئاوشعلا  ةطباضلا 

لوح ىربكلا  ةلئسألا  نم  ریثكب  رمألا  قلعتي  امدنع 
داصتقالا يف  ةدیجلا  تاسسؤملا  ریثأت  لثم  ةیمنتلا 

متتتخا مث  « . ةدیشرلا يلكلا  داصتقالا  تاسایس  وأ  هتمرب 
ةیئاوشعلا ةطباضلا  براجتلا  ءارجإ  عفد  دقل   » هلوقب كلذ 

3«. مھتاحومط فقسأ  ضفخ  ىلإ  نیيومنتلا  نیثحابلا 
ةیسسؤملا رظنلا  ةھجول  ادیج  اًساكعنا  نایبلا  اذھ  ناك 

. مویلا ةیمنتلا  داصتقا  يف  يوق  جاورب  ىظحت  يتلا 
مامأ ةیقیقحلا  ةلكشملا  نإف   ، هذھ رظنلا  ةھجول  اًقفوو 
ءاوجأ ةیقنت  امنإو   ، ةدیج تاسایس  عضو  تسیل  ةیمنتلا 
ةیسایس ةیلمع  كانھ  تناك  اذإف   . ةیسایسلا ةیلمعلا 

ةياھن يف  ةدیج  تاسایس  كلذ  نع  قثبنت  فوسف   ، ةدیج
ةیلمع بایغ  يف  هنإف   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلعو   . رمألا
ذفنت وأ  عضت  نأ  ًالیحتسم  نوكیس   ، ةدیج ةیسایس 
سیلو  . قاطن يأ  ىلع  سیل  لقألا  ىلع   ، ةدیج تاسایس 



ةلیفكلا لبسلا  لضفأل  روصت  عضو  نم  ىجرُت  ةدئاف  ةمث 
هنم اًتنس  نأ 87  املاط   ، سرادملا ىلع  دحاو  رالود  قافنإب 

. لاوحألا نم  لاح  يأب  ةسردملا  ىلإ  ادبأ  اھقيرط  دجت  نل 
« ىربكلا ةلئسألا   » نأ ضرتفُي ) اذكھ  وأ   ) ينعي ام  وھو 

ةیعامتجالا تاروثلا  لیبق  نم   – ىربك » تاباجإ   » جاتحت
. لاَّعف يطارقميد  ماظن  ىلإ  لوحتلاو 

ىلإ سكاس » يرفیج   » رظني  ، رخآلا فرطلا  ىلعو 
هرابتعاب  ، ةشھدلا ریثي  ال  امبر  وحن  ىلعو   ، داسفلا

يدؤي داسفلاو   ، داسفلا يف  ببستي  رقفلاف  ؛  رقف ةدیصم 
ةدیصملا رسكل  ةیناكمإ  ةمث  نأ  حرتقي  وھو   . رقفلا ىلإ 

؛ اًرقف لقأ  ةیمانلا  لودلا  يف  سانلا  لعج  ىلع  زیكرتلاب 
قیقحتل اھھیجوت  متي  نأ  يغبنیف  تادعاسملا  امأو 
ايرالملا راشتنا  ىلع  ةرطیسلا  لثم   ) ةددحم فادھأ 

( يحصلا فرصلاو  ةنمآلا  برشلا  هایمو  يئاذغلا  جاتنإلاو 
عفر نأ  سكاس »  » ىريو  . ةلوھسب اھتبقارم  نكمي 

يندملا عمتجملا  نِّكمي  فوس  ةشیعملا  ىوتسم 
4. نوناقلا مكح  ةنایص  نم  تاموكحلاو 

هذھ لثم  ذیفنت  نكمملا  نم  هنأ  يأرلا  اذھ  ضرتفيو 
حزرت يتلا  لودلا  يف  عساو  قاطن  ىلع  حاجنب  جماربلا 
ةمظنم ريرقت  بسحبو   . داسفلاو رقفلا  رین  تحت 

يف ادنغوأ  تءاج  دقف  يف 2010،  ةیلودلا  ةیفافشلا 
ىدمب قلعتي  امیف  ةلود  يلامجإ 178  نم  ةبترملا 127 

، ايریجین نم  لضفأ  كلذ  يف  يھو   ) اھب داسفلا  يشفت 
اھنكل  ، ايروسو اوجاراكین  عم  اھسفن  ةبترملا  مساقتت  امیف 

نأ ادنغوأل  عقوتن  نأ  نذإ  اننكمي  لھف  ايرتيرأ .) نم  أوسأ 
اھتلكشم لحت  نأ  لبق  میلعتلا  يف  ركذُي  اًمدقت  زرحت 

؟ داسفلا عم  ىربكلا 
« اكینير  » ةساردل ةریثم  ةجیتن  ةمث  تناك  هنأ  الإ 
، ادنغوأ يف  امھجئاتن  نع  افشك  امدنعف  »؛  نوسنیفس و«



دوزت تأدب  ةیلاملا  ةرازو  نإ  ىتح   ، ةریبك ةجضب  كلذ  لبوق 
ةغللاب ردصت  يتلا  اھخسنو   ) ةیسیئرلا ةینطولا  فحصلا 
يتلا لاومألا  رادقم  لوح  تامولعملاب  ًايرھش  ةیلحملا )
لولحبو  . سرادملل اھصیصخت  متو  ءایحألا  ىلإ  تلسرُأ 

« نوسنیفس و« اكینير »  » داعأ امدنع  ماعلا 2001، 
سرادملا نأ  ادجو   ، سرادملل ةیحسملا  مھتسارد 

لاومألا نم  ةئاملا  يف  ىلع 80   ، طسوتملا يف   ، لصحت
ءاھز مدقت  دقو   . اھیلع لوصحلا  مھل  قحي  يتلا  ةیفاضإلا 
اوقلت مھنوكل  ةیمسر  ىواكشب  سرادملا  ءاردم  فصن 
مھمظعم ىقلت  دقو   ، هیقلت مھل  يغبني  امع  لقت  ًالاومأ 
فحصلا دض  وأ  مھدض  ردصت  نأ  نود  مھلاومأ  ةياھنلا  يف 

نأ ودبيو   . ةیماقتنا تاءارجإ  يأ  ريرقتلا  ترشن  يتلا 
لاومألا سالتخا  ىلإ  نوردابي  اوناك  يحلا  يلوؤسم 

كلذ نع  اوفك  مھنكل   ، مھبقاري دحأ  ةمث  نكي  مل  امدنع 
لاومألا بھن  نأ  ودبي  اذكھو   . ةبوعص رثكأ  رمألا  تاب  امدنع 

دحأ نم  كانھ  نكي  مل  هنأل  كلذو   ، اًنكمم ناك  ةماعلا 
. رمألاب أبعي  اًساسأ 

اذإف  . ةيدنغوألا سرادملا  ءاردم  هحرتقي  ریثم  لح  ةمثو 
ةیفيرلا قطانملا  يف  ةعقاولا  سرادملا  ءاردم  عسوب  ناك 
يرورضلا ریغ  نم  نوكي  امبرف   ، داسفلا اوحفاكي  نأ 

لوحت ثادحإ  ىتح  وأ  ةموكحلاب  ةحاطإلا  ىتح  راظتنالا 
تاسایس ذیفنت  ىنستي  ىتح  عمتجملا  ةینب  يف  قیمع 
ةمراصلا مییقتلا  تایلمعو  يعاولا  ریكفتلا  نإ   . ىلضُف
ةلیفكلا ةمظنألا  میمصت  ىلع  انادعاسي  نأ  امھنكمي 

ال اننإ   . ةرطیسلا تحت  ةءافكلا  مدعو  داسفلا  عضوب 
مدقتلا نأ  ىرن  امنإو   ،« انتاحومط فقس  نم  ضفخُن  »

نأ ًانایحأ  اھنكمي  ةریغصلا  تارییغتلا  ةیمكارتو  يجيردتلا 
. ةئداھ ةروث  ةياھنلا  يف  ققحت 



يسایسلا داصتقالا 
ءادأ نع  طیسبلا  سعاقتلاب  فرعي  ام  وأ   ، داسفلا قلخي 

سعاقت اذإف   . ةءافكلا مادعنا  نم  ةلئاھ  ةلاح   ، ةیلوؤسملا
، مھلمع نكامأل  روضحلا  نع  تاضرمملا  وأ  نوملعملا 

ةیحص وأ  ةیمیلعت  ةسایس  يأ  ذیفنت  ىنستي  ال  فوسف 
لقنلا تانحاش  وقئاس  عاطتسا  اذإو   . عقاولا ضرأ  ىلع 
ةدایق مھل  حاتي  ىتح  ةریغص  ىشِر  اوعفدي  نأ  لیقثلا 
فوسف  ، حومسملا نع  اًدج  ةدئازلا  اھتالومحب  مھتانحاش 

فوس يتلا  قرطلا  ءاشنإ  يف  تارالودلا  تارایلم  رَدھُت 
. تانحاشلا هذھ  تاراطإ  ةأطو  تحت  فلتت 

يف مئادلا  هكيرشو  ولجومیسأ » نوراد   » انُلیمز ربتعُيو 
نيديؤملا نم   ، درافراھ نم  نوسنبور » سمیج   » ، فیلأتلا

اعون ةيوادوسلاب  مستت  يتلا  رظنلا  ةھجول  اًركف  قمعألا 
لودلل ىنستي  نل  هنأ  يھو  الأ   ، مویلا داصتقا  دوستو  ام 

اھتاسسؤم حالصإ  متي  امدنع  الإ  اًقح  روطتت  نأ 
اًرمأ ربتعي  تاسسؤملا  هذھ  حالصإ  نأ  الإ   ، ةیسایسلا

تاسسؤملا نوسنبور » و« ولجومیسأ »  » فِّرعُيو  . اًریسع
لكش ددحت  ةيداصتقالا  تاسسؤملا  : » يلي امك 
میلعتلا تازفحم  كلذ  يف  امب   ، ةيداصتقالا تازفحملا 
ينبتو راكتبالاو  رامثتسالاو  راخدالا  تازفحمو 

تاسسؤملا امأ   . اذكھو  ، ةديدجلا تایجولونكتلا 
يف مكحتلا  ىلع  نینطاوملا  ةردق  ددحتف  ةیسایسلا 

5«. نییسایسلا
يف داصتقالاو  ةسایسلا  ءاملع  ركفي  ام  ةداعو 
مھف  . ةياغلل ةیلاع  ةلزنم  يف  اھعضوب  تاسسؤملا 

 - ةزراب فرحأب   ، كلذ كل  قار  اذإ   ، تاسسؤملا نوروصتي 
مظن وأ  ةیكلملا  قوقح  لثم  ةيداصتقا  تاسسؤم  كانھف 

وأ ةیطارقميدلا  لثم  ةیسایس  تاسسؤم  و ؛  بئارضلا



قحو  ، ةيزكرملا ریغ  وأ  ةيزكرملا  ةطلسلا  وأ  درفلا  مكح 
« ولجومیسأ  » يأر موقيو   . دودحملا وأ  ماعلا  تيوصتلا 
« لودلا لشفت  اذامل   » نونعملا امھباتك  يف  نوسنبور » و«
ىلع ةدئاس  رظن  ةھجو  سكعي  يذلا   ،Why Nations Fail 6

نأ ىلع   ، يسایسلا داصتقالا   7 ءاملع نیب  عساو  قاطن 
تاكرحملا يھ  ذوفنلا  ةعساو  تاسسؤملا  هذھ 
تاسسؤملاف  . هلشف وأ  عمتجملا  حاجنل  ةسیئرلا 

ىلع نینطاوملا  عجشت  فوس  ةدیجلا  ةيداصتقالا 
نم ةديدج  عاونأ  ريوطتو  ةورثلا  ةمكارمو  رامثتسالا 
امأ  . عمتجملا راھدزا  ىلإ  يضفت  فوسو   ، ایجولونكتلا
جئاتن اھنع  مجني  فوسف  ةئيدرلا  ةيداصتقالا  تاسسؤملا 
نيذلا  ، ماكحلا نأ  يھ  تالكشملا  ىدحإو   . ةسكاعم

ال  ، ةيداصتقالا تاسسؤملا  لیكشت  ةیحالص  نوكلتمي 
حامسلا يف  نمكت  مھتحلصم  نأ  ةرورضلاب  نودجي 

ىلع نونوكي  امبرو   . راھدزالاو حاجنلاب  مھینطاومل 
ضرفي داصتقا  لظ  يف  ًالاح  لضفأ  يصخشلا  ىوتسملا 
نوموقي دویق  يھو   ) اذام لعفي  نم  ىلع  ةریثك  اًدویق 

امبرو  ،( مھتحلصم يف  بصي  يذلا  وحنلا  ىلع  اھئاخرإب 
يف ءاقبلا  ىلع  ًالعف  ةسفانملا  فاعضإ  مھدعاسي 

تاسسؤملا ىلع  ةیمھأ  يفضي  ام  وھ  اذھو   . ةطلسلا
میظنت نم  ءامعزلا  عنم  لجأ  نم  أشنت  يھف   ، ةیسایسلا

. ةصاخلا مھتحلصم  ززعي  يذلا  وحنلا  ىلع  داصتقالا 
ةیسایسلا تاسسؤملا  نإف   ، اًدیج ءادأ  يدؤت  امدنعو 

نامضل كلذو  ءامعزلا  ىلع  دویقلا  نم  يفكي  ام  ضرفت 
ةحلصملا ققحي  يذلا  راسملا  نع  اًریثك  اودیحي  نل  مھنأ 

. ةماعلا
حجرألا ىلع  ةئيدرلا  تاسسؤملا  نإف  ظحلا  ءوسلو 

ةرئاد ئشني  ام  وھو   ، ةئيدرلا تاسسؤملا  دوجو  ميدُت 
«. ةبخنلا مكحل  يديدحلا  نوناقلا   » انایحأ ىمست   ، ةغَرفُم



تاسسؤملا لظ  يف  ةطلسلا  نوكلمي  نيذلا  ءالؤھف 
تاسسؤملا نأ  نامض  ىلإ  نوعسي  ةنھارلا  ةیسایسلا 

نوحبصي امدنعو   ، ءاینغأ مھلعج  ىلع  لمعت  ةيداصتقالا 
ضاھجإل مھتوارث  اورِّخسُي  نأ  مھعسوب  نوكیس  ءاینغأ 

. ةطلسلا ةرئاد  نم  مھجارخإ  ىلإ  ةیمارلا  تالواحملا  لك 
، ةئيدرلا ةیسایسلا  تاسسؤملل  ریبكلا  ذوفنلا  نإ 

ببسلا وھ   ،« نوسنبور و« ولجومیسأ »  » لـ ةبسنلاب 
نع يمانلا  ملاعلا  لود  نم  ریثك  زجع  ءارو  سیئرلا 

ةبقحلا نع  لودلا  هذھ  تثرو  دقف   . ومنلا قیقحت 
نويرامعتسالا ال ماكحلا  اھأشنأ  تاسسؤم  ةيرامعتسالا 
امب دراوملا  لالغتسال  اًمیظعت  امنإو  ةلودلا  ةیمنت  لجأل 
نم ررحتلا  دعبو   . ةيرامعتسالا ىوقلا  ىلع  عفنلاب  دوعي 
مھل ىدجألا  نم  هنأ  ددجلا  ماكحلا  دجو   ، رامعتسالا

اھریخستو اھسفن  ةیلالغتسالا  تاسسؤملاب  كسمتلا 
ءدب ينعي  ام  وھو   ، مھتحلصم مدخي  يذلا  وحنلا  ىلع 

« ولجومیسأ  » نم لك  حضوأ  دقو   . ةغرفُم ةرئاد 
، لاثملا لیبس  ىلع   ،« نوسنوج نومیس  و« نوسنبور » و«

تارمعتسملا نأ  نآلا  ةیكیسالك  تحبصأ  ةلاقم  يف 
ثودح نود  اھب  ةنطوتملا  ضارمألا  تلاح  يتلا  ةقباسلا 

نییبوروألا لبق  نم  قاطنلا  ةعساو  ناطیتسا  تایلمع 
لالخ ةءادر  رثكأ  تاسسؤم  مضت  حجرألا  ىلع  تناك 

ةيرامعتسالا ىوقلا  نأل  كلذو   ) ةيرامعتسالا ةبقحلا 
هذھ تلصاو  دقو   ،( دعُب نع  اھلالغتسا  ررقت  تناك 
لاوز دعب  ىتح  اھدوجو  ةریسم  ةئيدرلا  تاسسؤملا 

8. رامعتسالا
ىلع اًتفال  ًالاثم  ريآ » يمشكال  و« تیجھبأ »  » دجو دقو 
ءانثأف  9. دنھلا يف  ةیسایسلا  تاسسؤملل  ریبكلا  ذوفنلا 
قبطت ةنيابتم  قطانم  كانھ  تناك   ، يناطيربلا لالتحالا 
كلذو  ، يضارألا تاداريإ  ةيابج  يف  ةفلتخم  امظن 



متي ةسسؤم  يأ  نأ  يھو   ) اھمومع يف  ةرباع  بابسأل 
اھانبتي يتلا  ةیجولويديألا  ىلع  اًساسأ  فقوتت  اھرایتخا 
تاھجو ىلعو  ةقطنملا  نع  لوؤسملا  يناطيربلا  مكاحلا 
ماظن يفو  لالتحالا .) ءانثأ  ایناطيرب  يف  ةدئاسلا  رظنلا 
دنسُت ضرألا  بئارض  ةيابج  ةیلوؤسم  تناك   ،« يرادناماز »
زيزعتل ىدأ  يذلا  رمألا  وھو  ؛  يلحملا يضارألا  كلام  ىلإ 
ماظن يف  امأ   . ةیعاطقإلا ةقالعلا  میعدتو  هتطلس 
عفدب هدرفمب  ٌلك  نوبلاطم  نوحالفلا  ناكف   ،« يراوتايار »
تاقالع قطانملا  هذھ  تدھش  دقو  ؛  ةصاخلا مھبئارض 

نأ وھ  انھ  تفاللا  رمألاو   . ةیقفأو ةینواعت  رثكأ  ةیعامتجا 
تلاز ام  ةبخنلا  ةنمیھ  تحت  تعضُو  يتلا  قطانملا 
اھجاتنإ لاز  امو   ، اًرتوت رثكأ  ةیعامتجا  تاقالع  نم  يناعت 

مضت اھنوك  نع  الضف   ، ًایندتم ةیعارزلا  لیصاحملا  نم 
ةيرقلا اھريدُت  يتلا  كلت  نم  لقأ  تایفشتسمو  سرادم 
فقوت مغرو  اًماع  كلذ 150  ىلع  ىضقنا  هنأ  مغر   ، مویلا

. نمز ذنم  يضارألا  تاداريإ  ةيابج 
تالفإ نأب  نوسنبور » و« ولجومیسأ »  » دقتعي الو 
يتلا ةغرفملا  ةرئادلا  كلت  نم  ةقباسلا  تارمعتسملا 

تاسسؤمو ةئيدر  ةیسایس  تاسسؤم  ّْيكف  نیب  اھعضت 
نإ نالوقي  امھنكلو   . الیحتسم ارمأ  ربتعي  ةئيدر  ةيداصتقا 
ردقب ابوحصم   ، دراوملل امئالم  اَّصر  جاتحي  فوس  كلذ 
ةروثلا  » امھ نیجذومنب  نادھشتسيو   . ظحلا نم  لوقعم 
امھنوك نأ  الإ   ، ةیسنرفلا ةروثلاو  ارتلجنإ  يف  ةدیجملا »
سیل لقألا  ىلع  ةنس  لبق 200  اتعلدنا  نیتریبك  نیتروث 

« ولجومیسأ  » متتخيو  . امامت عجشملا  رمألاب 
نكمي ام  لوح  تاحرتقملا  ضعبب  امھباتك  نوسنبور » و«
ناذخأي اناك  نإو   ، رییغتلا اذھ  قیقحت  يف  مھسي  نأ 

. كلذ يف  رذحلا  ديدش  ىحنم 
فقوملا عم  ناقفتت  ناترثؤم  نايرخأ  رظن  اتھجو  كانھو 



نأشب نوسنبور » و« ولجومیسأ »  » هانبتي يذلا  يساسألا 
امھمؤاشت امھارطاشت  نأ  نود   ، تاسسؤملا ةیمھأ 

يف اناذخأت  نأل  امھالك  ناتعومجملا  ىعستو   . ديدشلا
، رظنلا يتھجو  ىدحإ  بسحبو  امامت : ةسكاعم  تاھاجتا 

اھتاسسؤم ببسب  رقفلا  يف  ةقلاع  لودلا  تناك  اذإ  هنإف 
اھدعاست نأ  ةینغلا  ملاعلا  لود  ىلع  نیعتي  هنإف   ، ةئيدرلا

نأ  ، رمألا مزل  اذإو  لب   ، لضفأ تاسسؤم  ةماقإ  ىلع 
، ىرخألا رظنلا  ةھجو  امأ   . كلذ لیبس  يف  ةوقلا  مدختست 

تاسسؤملاب بعالتلل  ةیقوف  ةلواحم  يأ  نأ  ىلإ  بھذتف 
نأبو  ، لشفلاب اھیلع  اًموكحم  نوكیس  تاسایسلا  وأ 

. لخادلا نم  الإ  أشني  نأ  نكمي  رییغتلا ال 
يتلا ةغرفملا  ةرئادلا  رسكل  ةنكمملا  قئارطلا  ىدحإو 

. جراخلا نم  رییغتلا  داریتسا  ةئيدرلا  تاسسؤملا  اھئشنُت 
لوح ةدئارلا  هلامعأب  فورعملا   ،« رمور لوب   » لصوت دقو 
لح هنأ  ودبي  امل   ، نامزلا نم  نيدقع  ذنم  يداصتقالا  ومنلا 
ىلإ اھب  دھعتلف   ، كتلود ريدت  نأ  عیطتست  تنك ال  اذإ  عئار :
ةرادإ نأ  الإ   10. كلذب مایقلا  هعسوب  نوكي  رخآ  صخش 
هنإف كلذلو   . باعصلا هفنتكت  اًرمأ  لظي  امبر  اھلمكأب  ةلود 
اھترادإ لعجي  وحن  ىلع  ةریغص  يھف   ، ندملاب ءدبلا  حرتقي 

. اًقراف عنصت  اھلعجي  وحن  ىلع  ةریبك  اھنكلو  اًنكمم  اًرمأ 
حاجنب اھريوطت  مت  يتلا   ، جنوك جنوھ  جذومن  اًمھلتسمو 

، نیصلا ىلإ  اھمیلست  لبق  نییناطيربلا  لبق  نم  میظع 
وھو ةلقتسملا .» ندملا   » موھفم غوصي  نأ  عاطتسا  دقف 
ضرألا نم  ًایلاخ  اًعاطق  لودلا  هاضتقمب  ِمّلسُت  موھفم 
ةنيدم ريوطت  ةیلوؤسم  اھرودب  ىلوتت   ، ةیجراخ ةوق  ىلإ 

، رفصلا ةطقن  نم  ءدبلل  اًرظنو   . ةدیج تاسسؤمب  ةديدج 
دعاوقلا نم  ةدیج  ةعومجم  عضو  نكمملا  نمف 
ماحدزالا موسر  نیب  ام  هتلثمأ  عونتتو   ) ةیمیظنتلا
لمشتو  ، ءابرھكلل ةيدحلا  ةفلكتلا  ریعستو  يرورملا 



نأل ارظنو  ةیكلملا .) قوقحل  ةینوناقلا  ةيامحلا  عبطلاب 
تایلمع لك  نألو  كانھ  ىلإ  لاقتنالا  ىلع  مغرُي  ال  اًدحأ 

يف ًایلاخ  عاطقلا  ناك  يعوط –  لكشب  متت  لاقتنالا 
ىوكشلل عون  يأ  نم  رربم  سانلا  ىدل  نوكي  نلف  ةيادبلا -

. ةديدجلا نیناوقلا  نم 
نم هنأ  وھو  ماظنلا  اذھ  يرتعي  طیسبو  دحاو  بیع  ةمثو 
ئیس وحن  ىلع  رادت  يتلا  لودلا  ةداق  نأ  حضاولا  ریغ 

. عونلا اذھ  نم  قافتا  يف  لوخدلا  اًعوط  نولبقي  فوس 
نودجیس مھنأ  اًحضاو  سیلف   ، كلذ اولعف  نإ  ىتحو 
ضرألا عاطق  ىلع  ذاوحتسالا  مدعب  مازتلالا  نإ  ًايرتشم :
كلذلو  . ةياغلل ًابعص  اًمازتلا  نوكیس  ًالعف  حجني  امدنع 
هیباتك يفو   . كلذ نم  دعبأل  ةیمنتلا  ءاربخ  ضعب  بھذي 
اًرقف دشألا  لودلا  لشفت  اذامل  عاقلا : رایلم  : » نینونعملا

The Bottom Billion: Why ؟ » كلذ لایح  هلمع  نكمي  يذلا  امو 
the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It
يف ةیطارقميدلا  ةیباختنا : تاوصأو  عفادمو  بورح  و«

Wars, Guns, and Votes: Democracy in ةرطخ » قطانم 
يف ذاتسأ  وھو   ،« رییلوك لوب   » ججاحي  Dangerous Places
كنبلا يف  قباس  يداصتقا  ریبخو  دروفسكوأ  ةعماج 

الثم ذخ  « ) اھنم اًسوؤیم   » ةلود نیتس  كانھ  نأب   ، يلودلا
11. ةمسن رایلم  يلاوح  اھیف  شیعي  خلإ )  ، وغنوكلاو داشت 
نم ةغرفم  ةرئاد  يف  ةقلاع  لازت  ام  لودلا  هذھو 
نأ نیعتيو   ، ةئيدرلا ةیسایسلاو  ةيداصتقالا  تاسسؤملا 
هذھ نم  اھلاشتنا  ةیلوؤسم  يبرغلا  ملاعلا  لمحتي 

تالخدتلل ءوجللا  رمألا  مزلتسا  ول  ىتح   ، ةرئادلا
عونلا اذھ  لثمل  لاثمب  رییلوك »  » دھشتسيو  . ةيركسعلا

يناطيربلا معدلاب  ققحت  يذلا  حجانلا  لخدتلا  نم 
وحن لوحتلل  نویلاریس  اھتلذب  يتلا  ةدیلولا  دوھجلل 

. ةیطارقميدلا



نیئوانملا زربأ  هرابتعاب  انھ  يلرتسيإ » مایليو   » يتأيو
وحن ىلع  حضوي  وھو   12 «. رییلوك  » حرتقمل نیعقوتملا 
نم لھسأ  ربتعي  ام  ةلود  ىلع  ذاوحتسالا  نأ   ، حیحص
انھ انرضحتو   . ةمیلس ةرادإ  اھترادإ  ةیفیك  ةفرعم 

تايالولا ارخؤم  اھب  تماق  يتلا  ةیثراكلا  ةلواحملا 
داصتقا ىلإ  زكترت  ةیطارقميد  ةماقإل  ةیكيرمألا  ةدحتملا 
اًساقم نإف   ، ةماع ةفصب  نكلو   13. قارعلا يف  قوسلا 
اھمیمصت نیعتي  تاسسؤملاف   . عیمجلا بساني  ال  اًدحاو 

ةیقوف ةلواحم  يأ  نإف  اذھلو   ، ةیلحملا ةئیبلل  اًقفو 
ناك اذإ   ، حالصإلاو  . ةیسكع جئاتنب  يتأت  فوس  اھرییغتل 
نأ دب  الو   ، ًایجيردت نوكي  نأ  دب  ال   ، قالطإلا ىلع  اًنكمم 
يف ةدوجوم  يھ  امنإ  ةمئاقلا  تاسسؤملا  نأب  فرتعي 

14. ام ةجاح  ةیبلتل  لاوحألا  بلغأ 
ءاربخ ءازإ  يلرتسيإ »  » هيدبي يذلا  ةقثلا  مادعنا  نإ 
تالاحم يف  سیل  بایترالا  ديدش  نوكي  نأل  هعفدي  جراخلا 

يف اًضيأ  امنإو   ، بسحو ةیجراخلا  ذاوحتسالا 
يف ىزعُي  بایترا  وھو   ، اًمومع ةیجراخلا  تادعاسملا 

ةبوحصم يتأت  ام  ةداع  تادعاسملا  نوك  ىلإ  هضعب 
ًابلاغ رمأ  وھو   ، تاسایسلا ىلع  ریثأتلل  يمرت  تالواحمب 
عقاو يف  اًءوس  يسایسلا  عضولا  ةدايز  يف  ببستي  ام 
نإو ىتح  تادعاسملا  فرص  يف  رارمتسالا  ربع  رمألا 

15. نيدساف ءامعزل  بھذت  تناك 
دقتعي وھف   . كلذ مغر  اًمئاشتم  سیل  يلرتسيإ »  » نكل

، حاجنلا وحن  صاخلا  اھقيرط  قشت  نأ  اھنكمي  لودلا  نأ 
. كلذ لعفت  يھو  اھنأشو  كرتُت  نأ  اھل  يغبني  هنأ  دیب 
نم لولح  دجوت  هنأب ال  همعزو  ءاربخلل  هضفر  نم  مغرلابو 
نإف  ،« عیمجلا بساني  يذلا  دحاولا  ساقملا   » ةئف

ةيرحلاو  . ةيرحلا يھو  ریبخ –  ةحیصن  مدقي  يلرتسيإ » »
ةيرحلا ينعت  ام  ردقب  ةیسایسلا  ةيرحلا  ينعت 



يرشب عارتخا  رثكأ   » يھ ةرحلا  قاوسألا  و   ، ةيداصتقالا
يتلا هرظن  ةھجو  نم  اًءزج  كلذ  لثميو   16 «. ردقلا سوخبم 
نوذخأي ریبخ » رایلم   7  » عدن نأ  انیلع  نیعتي  هنأ  ىلإ  ریشت 

داور حنمت  فوس  ةرحلا  قاوسألاف   17. مھيديأب مھرئاصم 
عمج مث  مھتاعورشم  ءدبل  اًصرف  نیلمتحملا  لامعألا 
اًصلخم اًديؤم  هرابتعابو   . حاجنلا مھفلاح  اذإ  تاورثلا 

نم اًضيأ  ديري  يلرتسيإ »  » نإف  ، بلطلا ةيروحمل 
ةياعرلاو میلعتلا  ضرف  تالواحم  نع  فكت  نأ  تاموكحلا 

ًالدب هدارفأل  حیتت  نأو   ، ثرتكم ریغ  ٍبعش  ىلع  ةیحصلا 
میلعتلا ریفوتل  مَھلبُس  اودجي  نأ  يف  ةيرحلا  كلذ  نع 

. يعامجلا مھلمع  ربع  كلذو   ، مھسفنأل ةحصلاو 
عمتجملا دارفأ  اھیف  رعشي  ةریثك  جذامن  كانھ   ، عبطلاب

امبر ةلماكلا  ةرحلا  قوسلا  نع  ضخمتت  يتلا  جئاتنلا  نأب 
حضوي امكو   ، الوأ  . ىلثُملا جئاتنلا  يھ  نوكت  ال 

يف طارخنالا  ىلع  ءارقفلا  ردقي  ال  امبرف   18،« يلرتسيإ »
اقيرط قوسلا  دجت  ىتح  مھتدعاسم  يغبنيو   ، قوسلا
اھنع ىنغ  ال  يتلا  دعاوقلا  ضعب  كانھ   ، ایناثو  . مھیلإ
بغري امبر   ، ًالثمف  . عمتجملاو قاوسألا  لمعت  ىتح 

يف ةرایس  نودوقي  فیك  نوفرعي  ال  نيذلا  صاخشألا 
الأ لضفألا  نم  هنأ  ىري  عمتجملا  نكل   . مھتارایس ةدایق 

عمتجملا دارفأ  ةیقب  بیصي  نأ  نكمي  امل  كلذو   ، اولعفي
يف ةرحلا  قوسلا  قیبطت  نأ  حضاولا  نمف   . كلذ ءارج 
هذھ لحي  نل  تابكرملا  ةدایق  صخر  ىلع  لوصحلا 
ةلودلا تناك  اذإ  هنأ  يف  ةلكشملا  نمكتو   . ةلكشملا
ةیناث رھظت  فوس  ةرحلا  قوسلا  نإف   ، ةدساف وأ  ةفیعض 
تفشك دقو   . داسفلاو اشِرلا  لالخ  نم  حجرألا  ىلع 

نأ يھلد  يف  ةدایقلا  صخر  رادصإ  لوح  تيرجأ  ةسارد 
اًحیجرت رثكألا  لماعلا  ةقیقحلا  يف  نكت  مل  ةدایقلا  ةفرعم 

يف هتبغر  امنإو   ، ًالعف ةصخرلا  ىلع  ءرملا  لوصح  يف 



يفو  19. اًعيرس اھیلع  لصحي  ىتح  لاملا  نم  ديزملا  عفد 
صخر رادصإ  يف  ةرح  قوس  اھيدل  يھلد  نإف  رمألا  عقاو 
لثاملا يدحتلا  نإ   . هديرن ام ال  طبضلاب  وھ  كلذو   ، ةدایقلا
حبصي امدنع  ام  ةفیظوب  علطضت  نأب  ةلودلا  عنقُت  فیك  وھ 
ةرحلا قوسلا  قیبطت  اھنع  ضخمتي  يتلا  جئاتنلا  يدافت 

. دوشنملا فدھلا  هنیعب  وھ 
ةیساسألا علسلا  رفوت  نأ  تاموكحلا  ىلع  نیعتي  كلذل 

قوسلا اھبلطتت  يتلا  ریياعملاو  دعاوقلا  قبطتو  ةماعلا 
نإف  ،« يلرتسيإ  » بسحبو  . اھتفیظو يدؤت  ىتح 

ةعجارلا ةيذغتلا  ریفوت  يف  مھست  فوس  ةیطارقميدلا 
. ةیلوؤسملا ةموكحلا  لِّمحي  وحن  ىلع  ىلعأل  لفسأ  نم 

تاسسؤم أشنتس  فیك  وھ   ، ذئدعب  ، يلاتلا لاؤسلاو 
عم يلرتسيإ »  » قفتيو ؟  ةیطارقميدلاو ةرحلا  قوسلا 
، جراخلا نم  اھضرف  نكمي  ال  ةيرحلا  نأ  حضوي  ذإ   ، هسفن
نأ يغبني   ، نذإ  ، تاسسؤملا هذھو   . ةيرح نوكت  نلف  الإو 
نكمي ام  لكو   . ىلعأ ىلإ  لفسأ  نم  قلطنتو  ًایلحم  أشنت 

نیب ةاواسملا  ئدابمو  قوقحلا  نع  عافدلا  وھ  هلعف 
20. درفألا

لیلحتلا نم  صلختسملا  يساسألا  سردلا  نإ 
عم  ،« نوسنبور و« ولجومیسأ »  » همدقي يذلا  يخيراتلا 
دقو ال  ، خوسرلا ةديدش  ةئيدرلا  تاسسؤملا  نأ  وھ   ، كلذ

نحنو  . اھلاصئتسا ىلع  ةرداق  ةیعیبط  ةیلمع  دجوت 
ةیجیتارتسا ىلع  دامتعالا  ةروطخ  نم  قلقلا  امھرطاشن 

، جراخلا نم  ةدحاو  ًةلمج  تاسسؤملا  رییغت  ضرف 
حلصُت فوس  رومألا  نأب  لمألا  يف  امھككَشت  امھكراشنو 

امأ  . مھنأشو سانلا  انكرت  اذإ  فاطملا  ةياھن  يف  اھسفن 
يف نحنف  ؛  نیلئافتم انلز  ام  اننأ  وھف  هیف  امھفلاخن  ام 

ةمھملا ةیسسؤملا  تارییغتلا  نم  اًریثك  ىرن  رمألا  عقاو 
وأ يجراخ  وزغ  عوقو  مدع  مغر   ، شماھلا ىلع  يرجت 



. ةلماش ةیعامتجا  ةروث  عالدنا 
اذھ نأب  انرماخي  اًروعش  ةمث  نإف  ةقیقحلا  يفو 
صخي امیف  يساسأ  ءيش  هصقني  هتمرب  لاجسلا 
ددحت يتلا  يھ  تاسسؤملاف  ؛  تاسسؤملا فيرعت 

تاسسؤملا لمشي  دیكأت  لكب  اذھو   . كابتشالا دعاوق 
لبق نم  لقألا  ىلع   ، ةریثك تالیلحتل  اًعضوم  تناك  يتلا 
ىلع نمیھت  تلاز  امو   ، ةسایسلاو داصتقالا  ءاملع 

ةيزكرماللاو ةیطارقميدلا  لیبق  نم  اياضق  لاجسلا 
لك نكلو   . خلإ  ، تاقبطلا ماظنو  ةیكلملا  قوقحو 
نم عقاولا  ضرأ  ىلع  ىوتسملا  اذھ  دنع  أشنت  ةسسؤم 

قوقحف  . ةددحملا ةیلحملا  تاسسؤملا  نم  ریثك  لالخ 
نم جيزم  ربع  لكشتت   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ةیكلملا
هنكمي يذلا  نم  لوح  رودت  نیناوقلا –  نم  ةلماك  ةعومجم 
بناجألا ىلع  رظحت  ارسيوس  دجن   ، ًالثمف  ) اذام كلمي  نأ 
ديوسلا يف   ) ةیكلملا هینعت  يذلا  امو   ،( تاھیلاشلا كلمت 

ىلع كلذ  ناك  اذإ  ىتح   ، اودارأ امثیح  ریسلا  سانلل  قحي 
يئاضقلا ماظنلا  لمعي  فیكو   ،( ریغلل ةكولمم  ضارأ 

ذیفنتلا عضوم  نیناوقلا  كلت  عضول  اعم  يطَرُشلاو 
يف ةدحتملا  تايالولا  يف  نیفلحملا  ماظن  رشتني  )
ریغو  ،( اینابسأ وأ  اسنرف  يف  سیل  نكلو   ، تامكاحملا
نم ددحت  نیناوق  نمضتت  تایطارقميدلا  نإ   . ریثكلا كلذ 
نمو  ، كلذ عیطتسي  بصنم  يألو  حشرتلا  هل  قحي  يذلا 
رادت نأ  يغبني  فیكو   ، تاباختنالا يف  تيوصتلا  هنكمي 
لھسُت يتلا  ةینوناقلا  ةيامحلا  مظنو   ، ةیباختنالا تالمحلا 
صخي امیفو   . نینطاوملا فيوخت  وأ  تاوصألا  ءارش  ابيرقت 
كرتت ام  ًانایحأ  يدرفلا  مكحلا  ةمظنأ  ىتحف   ، رمألا كلذ 
ارارم انيأر  دقو   . نینطاوملا ةكراشمل  ادودحم  اشماھ 
ربتعُت الو   . لیصافتلا ةیمھأ  ىدم  باتكلا  اذھ  يف  راركتو 
ریثأت اقح  مھفن  ىتحو   . كلذ نم  ءانثتسا  تاسسؤملا 



وھ هجاتحن  ام  نإف   ، ءارقفلا ةایح  ىلع  تاسسؤملا 
ىلإ ةریبكلا ) تاسسؤملا ( نم  موھفملا  يف  لوحتلا 
نم ةرظنلا   » يأ  – ةریغصلا ) )  institutions تاسسؤملا

21. لفسأ

شماھلا ىلع  رییغتلا 
هنم ءزج  يف  نوسنبور » و« ولجومیسأ »  » مؤاشت دوعيو 
لقتني ماظنل  ًايرذج  اًرییغت  ىرن  نأ  ردني  هنأ  ةقیقح  ىلإ 
ةلعاف ةیطارقميد  ىلإ  داسفلاو  قلطملا  مكحلا  نم 
ةرظنلا انل  حمست  ءيش  لوأو   . كلذ يف  حاجنلا  هفلاحيو 

نأ اًمئاد  يرورضلا  نم  سیل  هنأ  وھ  هتيؤرب  لفسأ  نم 
ىوتسم نسحتي  ىتح  ًايرذج  اًرییغت  تاسسؤملا  ریغن 

. داسفلا تايوتسم  ضفخنتو  ةیبساحملا 
لماشلا ال يطارقميدلا  حالصإلا  تالاح  نأ  نم  مغرلابو 
كانھ نإف   ، اھنیب امیف  ةدعابتمو  ةلیلق  تالاح  ىوس  لثمت 
لكشب ةیطارقميدلا  ىلإ  اھیف  لوحتلا  مت  ةریثك  تالاح 

. قلطم مكح  ماظن  لخاد  يلحم  ىوتسم  ىلعو  دودحم 
تحت حزرت  لود  يف  ةیباختنا  تاحالصإ  ذیفنت  مت  دقو 
مكح تحت  تناك  امدنع  ایسینودنأ  لثم  قلطملا  مكحلا 

ةيروتاتكيدلا ةرتف  لالخ  ليزاربلاو   ،« وتراھوس »
يروثلا بزحلا  مكح  لظ  يف  كیسكملاو   ، ةيركسعلا

يف مانتیف  يف  تاباختنا  تيرجُأ   ، اًرخؤمو  . يروتسدلا
ماعلا 2005، يف  ةيدوعسلا  ةیبرعلا  ةكلمملاو  ماعلا 1998، 

َلباقت ام  ةداع  تاحالصإلا  تناكو  يف 2001 . نمیلاو 
، اھريوزت يرجي  ام  ًابلاغ  تاباختنالاف  ؛  برغلا نم  بایتراب 

تایحالص يوذ  نونوكي  ام  ةداع  نوبختنملا  نولوؤسملاو 
أوسأ ىتح  هنأ  ىلع  اًغماد  ًالیلد  ةمث  نكل   . ةياغلل ةدودحم 
ةیفیك يف  ًايرھوج  اًقرف  ثدحت  نأ  اھنكمي  ةیلحم  تاباختنا 
نرقلا تانینامث  علطم  يفو   . ةیلحملا ةموكحلا  ةرادإ 



تاباختنالا لاخدإل  يجيردت  هجوت  كانھ  ناك   ، يضاملا
يف ةیفيرلا  تاعطاقملا  يف  ةيرقلا  ىوتسم  ىلع 
ام يعویشلا  بزحلا  ناك   ، ىلوألا اھلحارم  يفو   . نیصلا

. حشرتلاب هل  حمسُي  نَمب  قلعتي  امیف  رارقلا  بحاص  لاز 
نم  ، ةيرقلا يف  هلمع  يعویشلا  بزحلا  عرف  لصاو  دقو 

ال اًمئاد  عارتقالا  قاروأ  نكت  ملو   . نیعُملا هریتركس  لالخ 
ريراقتلا ریشت  تناك  ام  ًابلاغو   ، نیبخانلا ءامسأ  لمحت 
مغرلا ىلع  نكل   . اھرخآ نع  عارتقالا  قيدانص  ءالتما  ىلإ 

دقف  ، ةیباختنالا ةیلمعلا  تباش  يتلا  بویعلا  هذھ  نم 
ىلعو تقثبنا  دق  ةلئاھ  جئاتن  ةمث  نأ   22 ةسارد ترھظأ 

اًردق عضي  ام  وھو   ، حالصإلا اذھ  نع  ةشھدلا  ریثي  وحن 
امدنعف  . ىرقلا ناكس  قتاع  ىلع  ةیلوؤسملا  نم  اًریبك 

نأ حجرملا  نم  حبصي   ، تاباختنالا ءارجإ  يف  ةيرقلا  أدبت 
تاسایسلا ةأطو  نم  فیفختلاب  ىرقلا  ءاسؤر  موقي 

لثم  ، ةيرقلا ناكس  نیب  ةیبعشب  ىظحت  يتلا ال  ةيزكرملا 
لفط نم  رثكأ  باجنإ  نم  رسألا  عنمت  يتلا  ةسایسلا 

يضارألا عيزوت  ةداعإ  دوعي  نأ  اًضيأ  حجرُيو   . دحاو
ةینیصلا ىرقلا  يف  رخآل  نیح  نم  ثدحي  يذلا  ةیعارزلا 
حجريو ىطسولا .» ةقبطلا   » نم نیحالفلا  ىلع  ةدئافلاب 

. نیيورقلا تاجایتحا  ةماعلا  تاقفنلا  سكعت  نأ 
ام اًعون  ودبت  داسفلا  ةبراحم  نأ  ودبي   ، لثامم وحن  ىلعو 
دقف  . ىربكلا تاسسؤملا  حالصإ  نودب  ىتح  انكمم  اًرمأ 
املثم  ، اًشھدم اًحاجن  ًایبسن  ةرشابملا  تالخدتلا  تققح 
حاجنب اھتذفن  يتلا  ةیفحصلا  ةلمحلا  عم  لاحلا  ناك 

هذھ انیتأت  ةریثم  ىرخأ  ةياكح  كانھو   . ةيدنغوألا ةموكحلا 
داسفلاب ةموسوم  تلاز  ام  يتلا   ، ایسینودنأ نم  ةرملا 

ماعلا يف  تَّلح  دقو  وتراھوس .»  » طوقس دعب  ىتح  داحلا 
رشؤم ىلع  كلذو  ةلود  نیب 178  نم  ةبترملا 110  يف   2010
داسفلا رھظ  دقو   . ةیلودلا ةیفافشلا  ةمظنم  يف  داسفلا 



، يلودلا كنبلا  هلومي  ناك   ، يموكح جمانرب  يف  اًحضاو 
ةیتحتلا اھتینب  ةماقإ  اھل  ىنستي  ىتح  لاملا  ىرقلل  رفوي 

مامأ لبسلا  رسيأ  تناكو   . قرطلا كلذ  يف  امب  ةیلحملا 
وھ هسفنل  لاومألا  هذھ  ضعب  زانتكال  ةيرقلا  لوؤسم 

ریتاوفلا يف  ةلجسملا  داوملا  ةمیق  يف  ةغلابملا 
نمض اًقلطم  عفدت  مل  روجأ  لیجست  ىلإ  ةفاضإلاب 
نم قرِفب  نكلوأ » نیماجنب   » انلیمز ناعتسا  دقو   . هريراقت
وأ ةيرق  يف 600  قيرط  نم  ریغص  ءزج  رفحل  نیسدنھملا 

اھعضو مت  يتلا  داوملا  رادقم  نم  ققحتي  ىتح  كلذو  ديزي 
ذئدنع ةفلكتلا  ريدقت  ناكو   . قيرطلا ءاشنإ  يف  لعفلاب 
ىرجأ دقو   . ريراقتلا يف  لجسم  وھ  امب  هتنراقم  متي 

مھل قبس  نيذلا  صاخشألا  ضعب  عم  تالباقم  رخآ  قيرف 
هیلع اولصح  ام  رادقم  لوح  عورشملا  يف  اولمع  نأ 

؛ ةيرشتسم تناك  ةقرسلا  نأ  نیبت  دقو   . روجأ نم  لعفلاب 
روجألا ةمیق  نم  ةئاملا  يف  ام 27  ةقيرطب  تشالت  دقف 

عم 20 هسفن  رمألا  ثدحو   ، تعفُد اھنأ  ريراقتلا  لوقت  يتلا 
وھ اًءوس  رمألا  مقافي  امو   . ءاشنإلا داوم  نم  ةئاملا  يف 

. رادھإلا يف  دحاو  رصنع  ىوس  نكي  مل  لاومألا  رادھإ  نأ 
يف اھلوط  قباطي  تئشنأ  يتلا  قرطلا  لوط  ناك  دقف 
حوضو ةحضاو  تحبصأ  دق  ةقرسلا  تناكل  الإو   ) ريراقتلا

نأ ينعت  تناك  ةدوقفملا  ءاشنإلا  داوم  نكل   ،( سمشلا
ىلع ةضرع  حبصت  اذھبو   ، لقأ ةدوجب  تئشنأ  دق  قرطلا 
طوقسل يلاتلا  مسوملا  لالخ  لكآتت  نأل  ربكأ  وحن 

23. راطمألا
ولوؤسم غلبأ   ، داسفلا ةبراحمل  مھنم  ىعسم  يفو 
ىرقلا يلوؤسم  جمانربلا  ىلع  نوفرشي  نيذلا  ةموكحلا 
جئاتن نأو   ، ةعجارملل تاءاشنإلا  جمارب  عاضخإ  متیس  هنأ 

ةموكحلا نعتست  مل   . نلعلل اھراھظإ  متیس  كلذ 
ماظنلا نم  اًءزج  اوناك  دقف  ةھازنلا  يديدش  نیعجارمب 



يف ةعجارملاب  حيولتلا  نأ  حضوأ  نكلوأ »  » ، نكل  . مئاقلا
ءاشنإلا داومو  روجألا  ةقرس  ىوتسم  صَّلق  دق  هتاذ  دح 

كلت اھیف  ذفنُت  مل  يتلا  ىرقلاب  ةنراقم   ، ثلثلا رادقمب 
دق ةعجارملا  اھیف  تيرجُأ  يتلا  ىرقلا  تناك   ) ةعجارملا

(. ًایئاوشع تریتخا 
عم قیسنتلاب  انلسرأ   ، ةيدنھلا ناتساجار »  » ةيالو يفو 
زكارم ىلإ  اًمعُط »  » وأ نیفئاز » نیقوستم   » ةطرشلا ةرادإ 
اولواحي نأ  اھدافم  ناك  تامیلعتب  اودوُز  نأ  دعب  ةطرشلا 

لثم مھقالتخا  نم  ةطیسب  اياضق  لوح  رضاحم  لیجست 
، عراوشلا يف  ءاسنلاب  شرحتو  ةلاقن  فتاوھ  ةقرس 

ةيدنھلا ةطرشلا  مییقت  متي  هنألو   24. ةھباشملا اياضقلاو 
املك هنأ  ينعي  امم   ، لحُت مل  يتلا  اياضقلا  ددع  ىلع  ءانب 
نإف  ، اًئیس مییقتلا  ءاج   ، لح نودب  يتلا  اياضقلا  ددع  داز 
يھ تامییقتلا  لضفأ  ىلع  لوصحلل  قئارطلا  رسيأ 

ةعومجملا يفو   . اياضقلا نم  نكمم  ددع  لقأ  لیجست 
لصت مل   ، اھانبتر يتلا  ةیمھولا  تارايزلا  نم  ىلوألا 
يتلا ةطقنلل  اياضقلا  نم  طقف  ةئاملا  يف  ىوس 40 
يھو  ) اھلیجست يف  ةطرشلا  لاجر  اھدنع  بغري 

نأ نیفئازلا  انیقوستم  ىلع  نیعتي  ناك  يتلا  ةطقنلا 
(. رابتخا درجم  رمألا  نإ  اولوقيو  مھرمأ  ةقیقح  اوفشكي 
ام اًردان  ءارقفلا  دجن  نأ  ةشھدلا  لیبق  نم  سیلف  اذھلو 

. ةطیسب مئارج  يأ  نع  ةطرشلا  غالبإل  نوعسي 
ًابيرقت ًایجذومن  ًالاثم  دنھلا  يف  ةطرشلا  لثمتو 
اھنوك نم  مغرلابو   . ةرمتسملا ةيرامعتسالا  ةسسؤملل 
حلاصم ةيامح  لجأ  نم  لصألا  يف  تئشنُأ  دق 
حالصإل تالواحم  يأ  لَذبُت  مل  هنأ  الإ   ، نيرمعتسملا
نوناق لاز  امف   . دنھلا لالقتسا  دعب  ةيدنھلا  ةطرشلا 
ماعلا ذنمو  هب ! لومعملا  نوناقلا  وھ  ةنسل 1861  ةطرشلا 
حالصإل تلكُش  يتلا  ناجللا  نم  ةلسلس  تصوأ   ،1977



ذخألا نأ  دیب   ، قاطنلا ةعساو  تارییغت  ءارجإب  ةطرشلا 
ماظنلا نكل   . نآلا ىتح  اًدودحم  لظ  تایصوتلا  كلتب 
يتلا تنعتلا  نم  ةجردلا  هذھب  سیل  ةطرشلا  ىدل  عبتملا 

. يخيراتلا درسلا  اذھ  اھب  يحوي 
لجر كشوي  امدنعو  ةلعتفم  ةرايز  لك  ةياھن  يفو 

نوفئازلا نوكتشملا  ناك   ، ةیضقلا لجسي  نأ  ةطرشلا 
كانھ نأ  ةطرشلا  لاجر  كردأ  اھدنع  ؛  مھَلیِح نوفشكي 
لك نولجسي  مھلعج  يذلا  رمألا   ، مھلوح نم  رادت  ًالیح 
مل مھنأ  مغرو   . ةطیسب تناك  امھم  مھل  ضِرَعت  ةیضق 
، تارايزلا هذھ  تانایب  ىلع  ةحارص  مھءاسؤر  اوعلطُي 

لدعم نإف   ، تابوقع يأ  اھنأشب  ردصت  مل  هنأ  مغرو 
يف ةئاملا  يف  نم 40  عفترا  دق  اياضقلا  لیجست 
عم ةئاملا  يف  ىلإ 70  تارايزلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا 
لاجر ىدل  نكي  مل   . تارايزلا نم  ةعبارلا  ةعومجملا 
لیحلا هذھ  فاشتكا  اھلالخ  نم  مھنكمي  ةقيرط  ةطرشلا 
مھديوزت مت  صاخشأ  ةعومجم  اھب  موقي  ناك  يتلا  )

دق لیجستلا  تالدعم  نأ  دبالف  كلذلو   ،( ةقلتخم تاياكحب 
نم فوخلا  نأل  كلذو  ؛  اياضقلا عیمج  يف  اًعافترا  تدھش 
لاجر لعجي  نأل  ًایفاك  ناك  كارشلا  هذھ  لثم  يف  عوقولا 

. لضفأ وحن  ىلع  مھلمع  نودؤي  ةطرشلا 
نكل  ، اًمامت ةديدجلا  ةركفلاب  ةیقوفلا  ةباقرلا  تسیلو 
اھنأل كلذو   ، ةلاعف ودبت  كارشلاو  ةعجارملا  تایلمع 
كانھ نإف   ، حجرألا ىلع  نلعلل  تامولعملا  رھظُت  امدنع 
يفكي امبرو   . نیئطخملا باقع  يف  اھمادختسال  ًالامتحا 
نونمؤي نمم  ماظنلا  نمض  لئالق  سانأ  انيدل  نوكي  نأ 

. داسفلا ةحفاكمب 
؛ ددصلا كلذ  يف  دیفت  نأ  تامولعملا  ایجولونكتل  نكميو 
لكل رفوت  ىتح  ةقوبسم  ریغ  اًدوھج  دنھلا  لذبت  ثیح 
ىلع ةيوھلا » تابثإل  اًديرف  امقر   » اھضرأ ىلع  میقم 



يھو  ، نیعلا ةیحزقل  ةروصو  عباصألا  تامصب  ساسأ 
سأر ىلع  ناك  يذلا   ،« يناكلین نادنان   » اھدوقي دوھج 

تایجمربلا تاكرش  تايربك  ىدحإ   ،« سیسوفنإ  » ةكرش
صخش لك  نوكي  نأ  وھ  كلذ  نم  فدھلاو   . ةلودلا يف 

يأ يف  هتيوھ  تابثإ  ىلع  اًرداق  ماظنلا  يف  لجسم 
متي امدنعو   . تامصبلا ىلع  فرعتلا  زاھجب  دوزم  ناكم 
مازلإ  ، ًالثم  ، ناكمإلاب نوكیس   ، كلذ نم  ءاھتنالا 

دنع مھعباصأ  تامصبل  يئوضلا  ريوصتلاب  صاخشألا 
يتلا ةیموكحلا  رجاتملا  نم  ةمَّعدم  بوبح  يأ  مھمالتسا 

نم كلذ  بعصُي  فوسو   . ةلوقعم راعسأب  علسلا  عیبت 
قوسلا راعسأب  بوبحلا  رجاتملا  باحصأ  عیبي  نأ  ةیناكمإ 
للخلا هُجوأ  نأ  مغرو   . ءارقفلل اھوعاب  مھنأ  نومعزي  مث 

، ىقبت فوس  دنھلا  يف  يسسؤملا  ماظنلا  يف  ةسیئرلا 
« ينفلا حالصإلا   » كلذ مھسي  نأل  ةیلامتحا  كانھ  نإف 
انك نإو   ) سوملم لكشب  ءارقفلا  ةایح  نیسحت  يف  ًالعف 
(. ريوطتلا دیق  ماظنلا  لاز  امف  ؛  لیلد ىلع  دعب  لصحن  مل 

عقاو يف  ةیطارقميدلاو  ةيزكرماللا 
ةسرامملا

ةلءاسملا ىوتسم  نیسحتل  اًقفأ  ةمث  نأ  نم  مغرلاب 
تاسسؤملا راطإ  يف  كلذ  ىرج  نإو  ىتح  داسفلاو 

، لباقملا يف   ، نامض ةمث  سیل  هنإف   ، اًمومع ةئيدرلا » »
ةرورضلاب اًدیج  لمعتس  ةریبكلا )  ) ةدیجلا تاسسؤملا  نأب 

ىلع فقوتي  رمألا  نإف   ، ىرخأ ةرمو   . ةسرامملا عقاو  يف 
ضرأ ىلع  تاسسؤملا  هذھ  اھب  لمعت  يتلا  ةیفیكلا 
ةحضاو ةطقنلا  هذھ  ودبت   ، ام ىوتسم  دنعو   . عقاولا
نونبتي نيذلا  ءالؤھ  اھعم  قفتي  ةطقن  يھو   ، ًایبسن
ةطقنلا نكل   . تاسسؤملا لبقتسم  نم  ةمئاشتم  فقاوم 



ریثأتلا ةیمھأ  ىدم  يھف  عساو  قاطن  ىلع  لبقُت  يتلا ال 
يف ةفیفط  ودبت  دق  تارییغت  هثدحُت  نأ  نكمي  يذلا 

. نیناوقلا
نأ نكمي  يذلا  ریثأتلل  اًتفال  اًجذومن  ليزاربلا  تدھش  دقو 

ليزاربلا تداتعا  دقف   . ةفیفطلا تارییغتلا  هذھ  لثم  هثدحت 
ىلع نیعتي  ناك  ذإ  ؛  ةدقعم عارتقا  قاروأ  مدختست  نأ 

، ةليوط ةمئاق  نیب  نم  اًدحاو  اًحشرم  اوراتخي  نأ  نیبخانلا 
تيوصتلا نوديري  يذلا  حشرملا  مقر ) وأ   ) مسا نوبتكي  مث 

ددع عبر  ربتعُي  ةلود  يفو   . عارتقالا ةقرو  يف  هحلاصل 
ناك دقف   ، نوبتكي الو  نوؤرقي  نییمأ ال  ًابيرقت  اھیف  نیغلابلا 

نیبخانلا نم  ریبك  ددع  نامرح  رمألا  عقاو  يف  ينعي  اذھ 
ام كانھ  ناك   ، ةيداعلا تاباختنالا  يفو   . تيوصتلا قح  نم 
الف ةلطاب  ربتعت  تاوصألا  نم  ًابيرقت  ةئاملا  يف  هتبسن 25 
مت  ، يضاملا نرقلا  تانیعست  رخاوأ  يفو   . اھباستحا متي 
يف ِقّبُط  يذلا   ، ينورتكلإلا تيوصتلا  ماظن  لاخدإ 
كلذ دعب  مِّمعُي  نأ  لبق   ، رمألا لوأ  يف  ةریبكلا  تايدلبلا 

مدختسم ةھجاو  كانھ  تناكو   . تايدلبلا عیمج  يف 
رھظتف  ، مھحشرم مقر  اوراتخي  نأ  نیبخانلل  حیتت  ةطیسب 
نوبخانلا دكؤي  نأ  لبق  ةشاشلا  ىلع  حشرملا  ةروص 

يف لخدُأ  يذلا   ، حالصإلا اذھ  بلج  دقل   . مھتارایتخا
جئاتن  ، تاباختنالا جئاتن  ءاصحإ  ةیلمع  لیھستل  ساسألا 
ةبسنب ةلطابلا  تاوصألا  ددع  ضفخنا  ذإ  ؛  ةدوصقم ریغ 
تيوصتلا تقَّبط  يتلا  تايدلبلا  يف  ةئاملا  يف   11

دق نكت  مل  يتلا  ةھیبشلا  تايدلبلاب  ةنراقم   ، ينورتكلإلا
ددُجلا نوبخانلا  ناكو   . ديدجلا ماظنلا  ىلإ  دعب  تلوحت 

قح ةسرامم  ديدجلا  تيوصتلا  ماظن  مھل  حاتأ  نيذلا 
تاسایسلا تناكو  ؛  اًمیلعت لقأو  اًرقف  دشأ  تيوصتلا 

؛ حجرألا ىلع  ءارقفلا  فدھتست  اھلحاصل  اوتوص  يتلا 
ةحصلا ىلع  ماعلا  قافنإلا  يف  ةدايز  تثدح  دقف 



نودلوي نيذلا  نزولا  يضفخنم  دیلاوملا  ددع  ضفخناو 
يف ودبي  ينف  ٌءارجإ  رَّیغ  دقف  اذكھو   . امیلعت لقأ  تاھمأل 

ةیسایس كراعم  يأ  ىلع  يوطني  الو   ، ًاطیسب هرھاظ 
نیعب اھب  ذخؤت  ءارقفلا  تاوصأ  تناك  يتلا  ةقيرطلا   ، ةریبك

25. ليزاربلا يف  ةیسایسلا  ةیلمعلا  يف  رابتعالا 

بعشلل ةطلسلا  ءاطعإ 
تارییغتلل ةشھدملا  ةردقلا  ىلع  رخآ  لاثم  ةمثو 
ةیسایسلا تایلمعلل  ةمكاحلا  دعاوقلا  يف  ةلیئضلا 

نم ریثك  يف  ةانبتملا  ةديدجلا  ةیجولويديألا  نإ   . ةيدلبلا
ملسُن نأ  انل  يغبني  هنأ  يھ  ةیلودلا  تاسسؤملا 
سرادملا نأ  نم  ققحتلا  ةیلوؤسم  نيدیفتسملا 

وحن ىلع  لمعت  ةیلحملا  قئارطلاو  ةیبطلا  تادایعلاو 
اوناك نإ  امع  ءارقفلا  لاؤس  نود  ةداع  ثدحي  ام  وھو   . دیج

وأ ال. ةیلوؤسملا  هذھب  عالطضالا  نوديري 
تامدخلا ریفوت  يف  حضاولا  ةلودلا  لشف  نم  مغرلابو 

ربع باتكلا  اذھ  هلجس  لشف  وھو   ، ءارقفلل ةماعلا 
ةحفاكم تاسایس  ةداعإ  ةركف  نإف   ، ةفلتخملا هلوصف 

. اھرھاظ يف  مواقت  ال  ةركف  يھ  ءارقفلا  ىلإ  رقفلا 
قحلي كلذ  ررض  نإف   ، تامدخلا ىوتسم  ىندتي  امدنعف 

نأ مھیلع  نیعتي  اذھبو   ، اھنم نيدیفتسملاب  قحلي  ام  لوأ 
نم مھ  مھنأ  نع  ًالضف  ؛  اھیلع اًصرح  رثكألا  مھ  اونوكي 
ىلع ثدحي  امو  هنوديري  ام  لوح  قدألا  تامولعملا  مھيدل 
يف مكحتلا  ةطلس  مھحنم  نإف  كلذلو   . عقاولا ضرأ 

– نیسدنھمو ) ءابطأو  نیملعم  نم   ) تامدخلا يدوزم 
، مھلصفو مھفیظوت  ىلع  ةردقلا  لمشي  كلذ  ناك  ءاوس 
نأ نمضي  مھدض - ىواكشلا  عفر  ةیحالص  لقألا  ىلع  وأ 

ةبسانملا تازفحملا  مھيدل  رفوتت  نيذلا  ءالؤھ 
ةطلس مھدیب  نيذلا  مھسفنأ  مھ  ةمیلسلا  تامولعملاو 



لوح يلودلا  كنبلا  ريرقت  دافأ  دقو   . تارارقلا ذاختا 
تامدخلا ریفوتب  صتخي  يذلا  ةیملاعلا 2004،  ةیمنتلا 

هنإف  ، اًدج ةیلاع  رطاخملا  تناك  اذإ  : » هنأب ةیعامتجالا 
، كلذ قوفو   26«. تالكشملل تاعمتجملا  ىدصتت  نأ  نیعتي 
امبر يعامج  عورشم  ىلع  هتاذ  دح  يف  اًعم  لمعلا  نإف 

ةیعامتجالا ةمحللا  ءانب  ةداعإ  ىلع  تاعمتجملا  دعاسي 
نإ  . قاطنلا ةعساو  ةیلھأ  برحل  ضرعتت  نأ  دعب 

ةھجوملا ةیمنتلا  تاعورشم  ىمست  يتلا  تاعورشملا 
تاعورشملا اھلالخ  نم  تاعمتجملا  راتختو   ، ًایعمتجم

يتلا قطانملا  يف  ةحیص  رخآ  لثمت   ، اھريدتو ةیعامجلا 
نویلاریس يف  ثدح  املثم  تاعارص  تدھش  نأ  قبس 

. ایسینودنأو ايربیلو  ادناورو 
ةیعمتجملا ةكراشملا  قیبطت  نإف  كلذ  عمو  نكل 

ةلأسم ربتعي  عقاولا  ضرأ  ىلع  ةيزكرملا  نع  يلختلاو 
نع ةقدب  عمتجملا  ربعي  فیك  ذإ  ؛  ةيویح ةیمھأ  تاذ 
ام ةداع  نیفلتخملا  صاخشألا  نأ  ىلإ  رظنلاب   ، هتالیضفت
نأ نمضن  نأ  انل  فیكو  ؟  ةفلتخم رظن  تاھجو  نونبتي 

ةیقرعلا تایلقألاو  ءاسنلا  لثم   ) ًاظح لقألا  تائفلا  حلاصم 
؟ اھلیثمت مت  دق  نیمدعملاو ) ایندلا  تاقبطلاو 

كلت لثم  يف  رارقلا  عنص  ةیلمع  جئاتنو  ةھازن  نإ 
لیبق نم  لیصافت  ىلع  ریبك  لكشب  دمتعت  ءاوجألا 
كلذ متي  لھ   ) عورشملا رایتخال  ةمظنملا  دعاوقلا 
يذلا نمو  ؟)،  تيوصت ىلع  ءانب  وأ  عامتجا  لالخ  رایتخالا 

قح حنمُي  يذلا  نمو   ، تاعامتجالا روضحل  ىعدُي 
عورشملا ذیفنت  ةیلوؤسم  هیلإ  دنسُت  يذلا  نمو   ، ثدحتلا

ریغو  ، تاعورشملا هذھ  ةداق  رایتخا  متي  فیكو   ، مویب اًموي 
داعبتسا ىلع  لمعت  دعاوقلا  تناك  اذإف   . ریثكلا كلذ 
مھدعاسي نأ  عقوتملا  نم  سیلف   ، ءارقفلا وأ  تایلقألا 

میلست مھسي  نأ  وأ  ةيزكرماللا  نم  عونلا  اذھ  لثم 



لب  . يعمتجملا قافولا  ةنایص  يف  ةيدلبلا  ىلإ  ةطلسلا 
اھنأ نآلا  فشتكت  يتلا  تائفلا  حبصت  امبر   ، ضیقنلا ىلع 
يف ًاطخُس  دشأ  اھناریج  لبق  نم  تيوصتلا  قح  تمرُح 

. رمألا عقاو 
ةسسؤم ةباثمب  ربتعي  وھو   ، ًالاثم ةيرقلا  عامتجا  ذخأتلو 

وھ عامتجالا  اذھف   . يلحملا مكحلا  ةرادإ  يف  ةسیئر 
هلالخ تيوصتلا  متيو   ، ملاظملا هیف  شقانُت  يذلا  ناكملا 

. دامتعالاب ىظحتو  تاعورشملا  حرتقُتو   ، تاینازیملا ىلع 
نم ةفيرط  اًروص  ةيرقلا  عامتجا  ةركف  يعدتست  امبرو 
يف دقعي  ناك  يذلا  يونسلا  يریھامجلا  عامتجالا 

. ةداحلا ةباعدلاو  ةدوملاب  ةئیلم  روص  يھو   ، تنومریف
ةیمانلا لودلا  يف  ةیلحملا  ةموكحلا  تاعامتجا  عقاو  نكل 

دقعت يتلا  تاعامتجالا  تناكو   . ریثكب ةیبذاج  لقأ  اھلعجي 
ایسینودنأ يف  ناتماكیك  ةقطنم  ةیمنت  عورشم  لجأ  نم 
قطانملا تناكو  يلودلا  كنبلا  هليومتب  ماق  عورشم  وھو  )

اھتینب حالصإ  وأ  ءاشنإل  لاملا  ىلع  هبجومب  لصحت 
ققحت يرلا ) تاونق  وأ  ةیلحملا  قرطلا  لثم  ةیتحتلا 
تائم نیب  نم  كلذو   ، اًصخش براقت 50  روضح  ةبسن 
ءالؤھ فصن  ناكو   ، ةيرقلا يف  نیغلابلا  صاخشألا 

ال روضحلا  مظعم  ناكو   . ةیلحملا ةبخنلا  نم  روضحلا 
عورشم تاعامتجا  يفو   . ثدحتلا ةصرف  نوحنمُي 

نم مھ  طسوتملا  يف  صاخشأ  ةینامث  ناك   ، ناتماكیك
. ةبخنلل نومتني  ةعبس  مھنم   ، لعفلاب اًئیش  نولوقي 
يديدحلا نوناقلا  نأ  ىلإ  صُلَخن  نأ  ًايرغُم  نوكي  فوس 

نكل  . ىرقلا يف  هتوق  دكؤيو  دوعي  ناك  ةبخنلا  مكحل 
. ءيش لك  لِّدبُي  نأب  ًالیفك  ناك  دعاوقلا  يف  ًاطیسب  اًرییغت 

ًایئاوشع تریتخا  يتلا  ةیسینودنألا  ىرقلا  ضعب  يفف 
صاخشألل لئاسرلا  ربع  ًایمسر  هجوت  ةوعدلا  تناك 

يف اًریبك  اًقرف  ثدحأ  ام  وھو   ، تاعامتجالا روضحل 



ىلإ 65 ةكراشملا  ةبسن  تعفترا  ذإ  روضحلا : تالدعم 
نم اوسیل  اًصخش  مھنم 38  ناك   ، طسوتملا يف  اًصخش 
يف نوثدحتي  ىرقلا  ناكس  نم  ديزملا  ذخأ  دقو   . ةبخنلا

. ةيویح رثكأ  تاعامتجالا  تحبصأو   ، تاعامتجالا هذھ 
غیص تاوعدلا  لئاسر  ضعب  تنمضت   ، كلذ قوفو 

عورشم ناك  يتلا  ةقيرطلا  نع  رسفتست  تاقیلعت 
يتلا ىرقلا  نم  ددع  يفو   ، اھساسأ ىلع  ذفني  ناتماكیك 

لك ىلع  عزوت  تاوعدلا  هذھ  تناك   ، ًایئاوشع تریتخا 
ةیقب يف  امأ   . تویبلا ىلإ  مھعم  اھذخأل  ةسردملا  لافطأ 
ةيرقلا سیئر  ىلإ  مَّلسُت  لئاسرلا  تناكف   ، ىرقلا

لالخ نم  عزوت  تاقیلعتلا  غیص  تناك  امدنعو   . اھعيزوتل
ول امم  اًدقن  دشأ  اھمومع  يف  تاقیلعتلا  تناك   ، سرادملا

. ىرقلا ءاسؤر  لالخ  نم  تعزُو  دق  تناك 
لثم عنصي  نأ  هنكمي  دعاوقلا  يف  طیسب  رییغت  ناك  اذإو 
ىلع حبصي  نذإ  اھعضو  قح  لَّوخُي  نم  نإف   ، قرفلا اذھ 
حجرألاف  ، اھنأشو ةيرقلا  تكرُت  اذإف   . ةیمھألا غلاب  ردق 
دعاوقلا هذھ  عضوب  رثأتست  فوس  ةبخنلا  نأ  ودبي  ام  ىلع 

ةطلس موقت  نأ  وھ  ىدجألا  نوكي  امبر  كلذلو   . اھتغایصو
عم  ، ةيزكرماللا ةیلمعل  ةدِّدحُملا  رطألا  عضوب  ةيزكرم 
وأ ًاظح  لقألا  صاخشألا  حلاصم  رابتعالا  نیعب  ذخألا 

ةطلسلا میلست  يغبني  هنأ  ينعي  ام  وھو   . اًذوفن لقألا 
. اھلك ةطلسلا  تسیل  نكل   ، بعشلل

وھ يقوفلا  لخدتلا  اذھ  لثمب  ةصاخلا  ةلثمألا  دحأو 
نم مھباختنا  نكمي  نم  ددحت  نأ  اھنأش  نم  دویق  ضرف 
ةجاح ةمث  نوكت  امبرو   . اھنع نیلثممك  ةيرقلا  ناكس  نیب 
يھو  ، تایلقألل ًایفاك  ًالیثمت  نمضن  ىتح  دویقلا  هذھل 

. اًقرف عنصت  امبر  دویق 
فرعي ام  وأ  دنھلا  يف  ىرقلا  تاموكح  ماظن  نمضتيو 

متي سلجم  وھو   . دویقلا كلت  لثم   ، ةيرقلا سلجمب 



، يلحملا ىوتسملا  ىلع  تاونس  سمخ  لك  هباختنا 
ىلع ةیلحملا  ةیتحتلا  ةینبلا  ةرادإ  ةیلوؤسم  ىلوتيو 
قرطلاو سرادملا  ءانبو  رابآلا  لثم   ، ةيرقلا ىوتسم 

، سلجملا يف  ًالیثمت  لقألا  تائفلا  ةيامحلو   . خلإ  ، ةیلحملا
ءاسنلل ةيرقلا  سلجم  نمض  ةيدایق  عقاوم  صیصخت  متي 
تاقبطلا كلذ  يف  امب   ) ةفلتخملا تایلقألا  نم  دارفألو 

ةيرقلا سلجم  ىلع  ةبخنلا  تذوحتسا  اذإو  ایندلا .)
وأ ءاسنلل  هیلع  قفتم  لیثمت  يأ  نإف   ، لماك لكشب 

ءاسؤرلا لظیس  ذإ  ؛  ءيش يف  رثؤي  نل  تایلقألا 
مھعضتس ثیح  نورطیسملا  مھ  ىرقلل  نویقیقحلا 
حجرألا ىلع  ایندلا  ةقبطلل  يمتنملا  مھمدخو  مھتاجوز 
مھسفنأ ءاسؤرلا  ىلع  اًروظحم  ناك  املك   ، ةھجاولا يف 

نم لك  عرش  امدنع   ، ةقیقحلا يفو   . بصنملل حشرتلا 
يف ةرادإلل  يدنھلا  دھعملا  نم  يايدابوتاشت » اردنباجار  »
سلجم لوح  ةیحسم  ةسارد  ءارجإ  يف  رتسإ » ، و« اتُكلَك
تادایقلا تناك  اذإ  امیف  ثحبلل  ماع 2000  يف  ةيرقلا 

نم ةرياغم  عاونأ  وحن  تارامثتسالا  تھَّجو  دق  ةیئاسنلا 
ةيادب  ، عیمجلا نم  تاريذحت  امھالك  ىقلت   ، ةیتحتلا ىنبلا 

مھیحاَّسم ىلإ  ًالوصو  اتكلك  يف  ةیفيرلا  ةیمنتلا  ريزو  نم 
يھو  ،( نییلحملا نییميداكألا  نم  ریثكلا  نع  ًالضف  )

. ىودجلا مودعم  نوكیس  امھاعسم  نأ  اھدافم  تاريذحت 
هدیب نم  وھ  سلجملا  سیئر  نأ  عیمجلا  ىعدا  دقو 
َّنكي ام  ًابلاغ  يئاللا  تالوجخلا  ءاسنلا  نأو   ، رومألا دیلاقم 
يأ نذختي  الف   ، نھسوؤر نھنم  تاریثكلا  يطغتو  تاَّیمأ 

. نھسفنأب تارارق 
ةيالو يفف  ؛  كلذ ضیقن  تفشك  كلذ  عم  ةساردلا  نكل 
متي ناك   ، ةصصاحملا ماظن  بجومبو   ، لاغنبلا برغ 
ىرقلا سلاجم  ثلث  يف  ةيرقلا  سیئر  بصنم  صیصخت 
يفو ةأرملل : تاونس  سمخ  لك  ًایئاوشع  راتخُت  يتلا 



نأ نھدحو  ءاسنلل  الإ  قحي  ال   ، ةراتخملا ىرقلا  كلت 
« رتسإ و« يايدابوتاشت »  » نراق دقو   . بصنملل نحشرتي 

اھسأرت يتلا  ىرقلا  يف  ةدوجوملا  ةیتحتلا  ةینبلا  نیب 
، ةأرما اھسأرت  ال  يتلا  ىرقلا  يف  ةدوجوملا  كلتو  ةأرما 

ماظنب لمعلا  ةيادب  نم  طقف  نیماع  دعب  كلذو 
دق ةیئاسنلا  تادایقلا  نأ  ادجو  دقو   27. ةصصاحملا
ةینبلا يف  ةتباثلا  تاینازیملا  نم  ربكأ  اًءزج  نرمثتسا 
برغ يف  كلذ  ناكو  ءاسنلا –  اھديرت  يتلا  ةیتحتلا 

نرمثتسا امیف  برشلا –  هایمو  قرطلا  ينعي   ، لاغنبلا
ةيالو يف  اھسفن  جئاتنلا  ترركت  مث   . سرادملا يف  لقأ 
ًابصعت دنھلا  تايالو  رثكأ  ىدحإ  اھنأب  ةفورعملا  ناتساجار 
ءاسنلا نأ  ادجو  دقف  )؛  لاجرلل ًالیضفتو   ) ءاسنلا دض 

، ءيش لك  لبق  ًابرق  رثكأ  هایم  رداصم  ریفوت  يف  نبغري 
وھ امكو   . تاقرطلا دم  يف  نوبغري  لاجرلا  ناك  امیف 
هایم ىلع  ءاسنلا  نم  ىرقلا  ءاسؤر  قفنأ  دقف   ، عقوتم

. قرطلا ىلع  قفنُأ  امم  رثكأ  برشلا 
دنھلا نم  ىرخأ  قطانم  يف  تيرجأ  تاسارد  تحضوأو 
نأو  ، اًقرف نعنصي  ام  امئاد  ءاسنلا  نم  ىرقلا  ءاسؤر  نأ 
لاجرلا زجني  امم  رثكأ  نزجني  تقولا  رورم  عم  ءاسنلا 

لقأ اًضيأ  نھنوك  نع  ًالضف   ، ةدودحملا ةینازیملا  سفنبو 
يف جئاتنلا  هذھ  مدقن  امدنعو  اننأ  الإ   . اشِرلا لوبقل  ًالیم 
دق مھنأو   ، ةئطاخ جئاتن  اھنإ  انل  لوقي  نم  دجنس   ، دنھلا
، ةيرقلا ةسیئر  ىلإ  اوثدحتو  ةيرقلا  ىلإ  مھسفنأب  اوبھذ 

ةیسایس ةياعد  تاقصلم  اوأرو  ؛  اھجوز فارشإ  تحت 
نم اًزورب  رثكأ  لكشب  ةحشرملا  جوز  ةروص  اھیف  رھظت 
دقف  ، كلذ يف  باوص  ىلع  مھو   . اھسفن ةحشرملا  ةروص 
كلت انيأرو  تاراوحلا  كلت  لثم  اًضيأ  نحن  انيرجأ 

تادایقك حشرتلا  ىلع  ءاسنلا  لْمَح  نإ   . تاقصلملا
ضعبلا اھلیختي  يتلا  ةینآلا  ةروثلا  وھ  سیل  ةیسایس 



اًمومحم ًایعس  نیعسي  تايوق  ءاسن  نأو  امیسال   ، ًانایحأ
ًابلاغو  . مھارق يف  تاحالصإلا  ذیفنتو  ةیلوؤسملا  يلوتل 
نیبو نبختنُي  يئاللا  ءاسنلا  نیب  ىبرق  ةلص  دجوت  ام 

الأ حجريو   . لبق نم  يسایسلا  لمعلا  ضاخ  رخآ  صخش 
هذھ لالخ  نھنأ  امك   ، ةيرقلا تاعامتجا  نسأرتي 
ةربخ لقأو  اًمیلعت  لقأ  نھف   . ًاثدحت لقأ  َّنكي  تاعامتجالا 
يلجلا بصعتلا  مغربو   ، اذھ لك  مغرب  نكلو   . ةیسایس
فوفصلا نمدقتي  ءاسنلا  نم  تاریثك  نإف   ، هنھجاوي يذلا 

. ءودھب

ةیقرعلا تاماسقنالا  ةاراوم 
بصعتلا هبعلي  يذلا  رودلا  لوح  اًریخأ  ًالاثم  انھ  قوسنو 

اذھ يف  قلقلل  وعدي  امو   ، تيوصتلا ةیلمع  يف  يقرعلا 
تاءالولل اًقفو  ددحتي  ام  ًابلاغ  تيوصتلا  نأ  وھ  ددصلا 
ةعومجملا نم  ردحتملا  حشرُملا  ّنإف  اذھلو   ، ةیقرعلا

نع رظنلا  فرصب   ، ًابلاغ زوفیس  نم  وھ  ىربكلا  ةیقرعلا 
. بصنملا كلذ  لثمب  ةیتاذلا  هترادج 

ةیسایسلا ةیلضفألا  ىدم  سایق  هل  ىنستي  ىتحو 
درانویل  » عاطتسا  ، يقرعلا بصعتلا  نم  ققحتت  يتلا 
ةعماج يف  ةیسایسلا  مولعلل  ذاتسأ  وھو   ،« نوكیشتناو
عنقي نأ   ، نِیّنب ةلود  يف  قباس  يبالط  طشانو  كرويوین 
ذنم اًدیج  مھفرعي  ناكو   ) ةیسائرلا تاباختنالا  يحشرم 

كارحلا نم  اًءزج  اًعیمج  اوناك  امدنع  ةساردلا  مايأ 
ىرق يف  ةیسایس  تاءاقل  ءارجإب  ةیطارقميدلل ) دناسملا 
ةمئاق يفو   28. اًمامت ةنيابتم  تاباطخ  اوقلأ  ثیح  ةفلتخم 
ىلع دكؤي  باطخلا  ناك   ،« ةيوئفلا حلاصملا  تاذ  ىرقلا  »

سرادملا ءانبب  دعيو  حشرملل  يقرعلا  لصألا 
فئاظولا ریفوتبو  ةقطنملا  يف  تایفشتسملاو 

اھیف لثمتت  يتلا  ىرقلا  يف  امأ   . هتریشعل ةیموكحلا 



نم لمعلاب  دعي  هتاذ  حشرملا  ناكف   ،« ةینطولا ةدحولا  »
ىوتسملا ىلع  میلعتلاو  ةحصلا  يعاطق  حالصإ  لجأ 

ةفاك ةیقرعلا  تاعومجملا  نیب  مالسلا  زيزعتو  ينطولا 
هذھ اھیف  ىقلُت  يتلا  ىرقلا  رایتخا  ناكو   . نِیّنب يف 

عقتاھلك تناك  اھنكل   ، ًایئاوشع متي  ةنيابتملا  تاباطخلا 
باطخلا ناكو   . حشرملل يسایسلا  لقعملا  نمض 

ذإ ؛  عزانم الب  زئافلا  وھ  ةيوئفلا » حلاصملا   » لوح زكرمتملا 
يف ىلع 80  ةيوئفلا  حلاصملاب  طبترملا  حشرملا  لصح 
يف بـ70  ةنراقم   ، طسوتملا يف  تاوصألا  نم  ةئاملا 

. ةینطولا ةدحولا  ىرق  يف  ةئاملا 
اًراثآ ثدحُت  ةیقرعلا  تاءالولا  اھمكحت  يتلا  ةسایسلا  نإ 
رایتخا نأ  وھ  اھدحأ  ؛  ةديدع بابسأل  كلذو  ةرمدم 

ىلع سیلو  قرعلا  ساسأ  ىلع  ًاینبم  ءاج  اذإ  نیبخانلا 
نيذلا نیحَّشرملا  ةدوج  رثأتت  فوسف   ، ةرادجلا ساسأ 

نأ نیحشرملا  ءالؤھ  ىلع  نیعتي  نلو  ؛  ةیبلغألا نولثمي 
وأ ةقبطلا  نم  نوردحتي  مھنوكل  ةریبك  اًدوھج  اولذبي 
ةنامض مھل  رفویس  ةحیحصلا »  » ةیقرعلا ةعومجملا 
شيدارب راتوأ  ةيالو  لثمتو   . مھباختنا داعُي  نأل  ةیفاك 
لكشب اھیف  ةسایسلا  تحبصأ  ةيالو  يھو   ، ةيدنھلا
تانینامث لالخ  ةقبطلا  ساسأ  ىلع  ةمئاق  ديازتم 

عمو  . كلذ تبثي  اًحضاو  ًالیلد   ، مرصنملا نرقلا  تانیعستو 
لدعم يف  ةياغلل  ةریبك  ةدايز  كانھ  تحبصأ   ، نمزلا رورم 
نمم تاباختنالاب  نوزوفي  نيذلا  نییسایسلا  نیب  داسفلا 

29. قطانملا عیمج  يف  ًايددع  ةنمیھملا  ةقبطلل  نومتني 
ةنمیھ تحت  ةعقاو  ةقطنملا  تناك  نإ  مھي  نكي  ملو 

نم نوزئافلا  ناك  دقف  ایلعلا : ةقبطلا  وأ  ایندلا  ةقبطلا 
اونوكي نأل  مھریغ  نم  رثكأ  نولیمي  ةنمیھملا  ةعومجملا 

عبر ناك   ، مرصنملا نرقلا  تانیعست  لولح  عمو   . نيدساف
ىواعد مھدض  تعفُر  دق  ةیعيرشتلا  ةیعمجلا  ءاضعأ  ددع 



. ةیئانج ةیئاضق 
تيوصتلا ةیلمعب  رمألا  يھتني  نأ  يمتح  رمأ  وھ  لھف 

؟ ةیقرعلا تاءالولا  اھیلع  نمیھت  نأل  ةیمانلا  لودلا  يف 
مھو  . كلذ نودقتعي  ءاملعلا  نم  ةليوط  ةلسلس  كانھ 
ةیقرعلا تاءالولا  نأ  ساسأ  ىلع  مھرظن  ةھجو  نونبي 
ةيدیلقتلا تاعمتجملا  هیلع  موقت  يذلا  ساسألا  يھ 

ىتح ةیسایسلا  فقاوملا  ىلع  ةنمیھم  لظت  نأ  لمتحُيو 
ىلإ ریشي  لیلدلا  نكلو   30. ةثادحلا ةلحرم  عمتجملا  غلبي 
ردقلاب اًمكحتسم  سیل  قرعلا  ساسأ  ىلع  تيوصتلا  نأ 

يف تيرجأ  ةبرجت  يفف   . ًابلاغ هیلع  هنأب  دقتعُي  يذلا 
تدقُع يتلا  ةيالولا  تاباختنا  لالخ  شيدارب  راتوأ  ةيالو 

« نيرج دلانود  و« تیجھبأ »  » نم لك  لمع  ثیح  ماع 2007، 
ریغ ةمظنم  عم  يدناب » ينیھور  و« نيرج » رفینج  و»

تایحرسم مادختساب   ) ةدياحم ةلمح  ريدت  تناك  ةیموكح 
ال  » وھ طیسب  راعش  لوح  ىمدلا ) ضورعو  عراوشلا 

ساسأ ىلع  تِّوص  امنإو   ، ةقبطلا ساسأ  ىلع  تِّوصت 
ةمظنملا اھتراتخا  ىرق  يف  كلذو  « ، ةیمنتلا اياضق 

ةصرف ةطیسبلا  ةلاسرلا  هذھ  تصَّلق  نأ  ناكو   . ًایئاوشع
نم 25 مھتقبطل  يمتني  يذلا  حشرملل  نیبخانلا  تيوصت 

31. ةئاملا يف  ىلإ 18  ةئاملا  يف 
مث ةقبطلا  ساسأ  ىلع  سانلا  ضعب  ّتوصي  اذامل  نكل 
ریغ ةمظنم  مھبلاطت  امدنع  مھءارآ  نولِّدبُي  ام  ناعرس 

تاریسفتلا دحأو  ؟  مھرایتخا يف  رظنلا  ةداعإب  ةیموكح 
الإ  ، ًابلاغ  ، نوفرعي ال  نیبخانلا  نأ  يھ  كلذل  مدقت  يتلا 

حشرملاب نوقتلي  ام ال  ةداعو  هرایتخا  ددصب  مھ  امع  ًالیلق 
عیمج مھیلع  رھَظي  امدنع   ، طقف تاباختنالا  مسوم  يف  الإ 

، كانھ سیلو   . ًابيرقت اھسفن  دوعولا  نوقلطيو  نیحشرملا 
نمو دسافلا  وھ  نم  ىلع  فرعتلا  حیتت  ةحضاو  ةیلآ   ، ًالثم
مھنأ ضارتفال  لیمي  هاجتا  كانھ  ناك  نإو   ، كلذك سیل 



اًدیج اًماملإ  نوبخانلا  ملُي  الو   . ءاوس اًعیمج  داسفلا  يف 
ام ًابلاغ   ، دنھلا يف  نیعِّرشُملل : ةیلعفلا  تایحالصلاب 

ةيالولا عِّرشُم  ىلع  ةمئاللاب  نوحني  ندملا  ناكس  عمسن 
، مھئایحأ يف  يحصلا  فرصلا  ةلاحب  رمألا  قلعتي  امدنع 

نیعتي نم  يلحملا  مھعِّرشم  نأ  عقاولا  يف  ضرتفُي  امیف 
لعجي يذلا  رمألا   ، تالكشملا هذھ  لحب  ىنعُي  نأ  هیلع 

لك عم  مھیلإ  هجویس  موللا  نأب  نورعشي  نیعِّرشُملا 
. ءادألا ىلع  ًايوق  اًزفاح  مھل  رفوي  ام ال  وھو   ، عقي للخ 
اًضعب مھضعب  نوھبشُي  مھعیمج  نیحشرملا  نأل  اًرظنو 

،( ءاوس ءوسلا  يف  نونوكي  امبرو   ) نیبخانلا مامأ  ًابيرقت 
ىلع تيوصتلا  مھل  لضفألا  نأب  نوبخانلا  رعشي  امبرف 
ءالولا يتؤي  نأل  ةلیئض  ةصرف  كانھف  ةقبطلا : ساسأ 
اوتوص يذلا  يسایسلا  مھدعاسيو  هرامث  ةقبطلل 
دیب ؟  اورسخي نأ  مھاسع  اذام   ، رمألا ناك  ًاّيأو   ، هحلاصل
وحن سامحلاب  حجرألا  ىلع  نورعشي  ال  مھنم  نيریثك  نأ 

تيوصتلا نع  ةلوھسب  مھینث  ةیناكمإ  رسفُي  ام  وھو   ، كلذ
. ساسألا اذھ  ىلع 

ديوزتل تعس  يتلا  لودلا  نیب  نم  ليزاربلا  ربتعُتو 
ماعلا ذنمو   . نیحشرملا لوح  ةدیفم  تامولعمب  نیبخانلا 
ًایئاوشع ةيدلب  نیتس  رایتخال  يرھش  بحس  ءارجإ  متي   ،2003

متیل  ، نويزفلتلا تاشاش  ربع  لقنُت  بیصناي  ةقباسم  يف 
ربع تاعجارملا  هذھ  جئاتن  نلعُت  مث   . اھتاباسح ةعجارم 

عوضخلا نألو   . ةیلحملا مالعإلا  لئاسوو  تنرتنإلا  ةكبش 
يفف  ، نيدسافلا نیلوؤسملاب  ررضلا  قحلي  ةعجارملل 

رادقمب 12 صلقتي  مھباختنا  لامتحا  ناك  تاباختنا 2004، 
جئاتن نع  ماثللا  فشُك  اذإ  ام  لاح  يف  ةيوئم  ةطقن 

نولوؤسملا امأ   . تاباختنالا ءارجإ  لبق  ةعجارملا 
ديزي مھباختنا  لامتحا  ناكف   ، رخآلا بناجلا  يف   ، ءافرشلا
نع ماثللا  فشُك  اذإ  ام  لاح  يف  ةيوئم  ةطقن  رادقمب 13 



تدجُو دقو   . تاباختنالا لیبق  مھب  ةصاخلا  ةعجارملا  جئاتن 
تَّوص ثیح  ؛  ةریقفلا يھلد  ءایحأ  يف  ةھباشم  جئاتن 
ءالؤھ دض  مھیلوؤسم  ءادأ  ىلع  اوعلطُأ  نيذلا  نوبخانلا 

32. اًئیس ناك  مھءادأ  نأ  نیبت  لاح  يف  نیلوؤسملا 
؛ تاسایسلا نع  اًریثك  فلتخت  ال  ةسایسلا  نإف  اذكھو 
ام ىلعو   ، شماھلا يف  اھنیسحت  نم ) دبالو   ) نكمي ذإ 
اًقورف ثدحُت  نأ  اھنكمي  ةطیسبلا  تالخدتلا  نإف  ودبي 
اھانديأ يتلا  اھسفن  ةفسلفلا  اًضيأ  انھ  قبطنتو   . ةریبك
لیصافتلاب ةيانعلا  ثیح  نم  باتكلا –  اذھ  تاحفص  لالخ 

يف ةبغرلاو  مھتارارقل  صاخشألا  ذاختا  ةیفیك  مھفو 
املثم ةسایسلا  ىلع  ردقلا  سفنب  براجتلا –  ءارجإ 

. رخآ ءيش  لك  ىلع  قبطنت 

يسایسلا داصتقالا  دض 
يلعُت يتلا  ةرظنلا  هنأب  يسایسلا  داصتقالا  فَّرعُي 

نم ددع  اھانبتي  ةرظن  يھو   ) داصتقالا ىلع  ةسایسلا 
ددحت ام  يھ  تاسسؤملاف  انيأر :) امك  نیيومنتلا  ءاربخلا 

. ةيداصتقالا تاسایسلا  قاطن  رطؤتو 
ءادأ نیسحتل  اًقفأ   ، اًّوت انحضوأ  امكو   ، كانھ نكل 
الو  . ًایبسن كلذل  ةئوانملا  ءاوجألا  يف  ىتح   ، تاسسؤملا
اذھ ىلع  اھلك  تالكشملا  لح  ىنستي  نل  هنأ  كش 

اوضرعتي نأ  لمتحُي  نيذفنتم  صاخشأ  دوجوف  ؛  وحنلا
مھنأ ينعي  ةدوشنملا  تاحالصإلا  قیقحت  رثإ  رئاسخل 
يذلا ىدملا  نم  دحلل  لیقارع  عضول  نوعسي  فوس 
كانھ لظي  نكلو   ، رومألا رییغت  يف  هیلإ  باھذلا  نكمي 
نيذلا نویليزاربلا  نویسایسلاف  هلمع : نكمي  يذلا  ریثكلا 
فاقيإ نم  اونكمتي  مل  مھحضفتس  ةعجارملا  ةیلمع  تناك 
رشن نع  عجارتت  مل  يھلد  يف  فحصلاو   ، عيرشتلا
اماظن ررق   ، نیصلاو ایسینودنأ  يفو   . نیعِّرشُملا تالجس 



نم ردقب  احمسي  نأ  امھیسفن  ءاقلت  نم  ناقلطملا  مكحلا 
لك نم  ةدافتسالا  وھ  انھ  مھملا  سردلاو   . ةیطارقميدلا
ىلع قبطني  هسفن  رمألاو   . ةكرحلا هیف  حاتُت  شماھ 
لبق نم  اھلك  مسرُت  ال  تاسایسلاف  ؛  تاسایسلا
ذفنُت ةدیشر  تاسایس  كانھو   ، نییسایسلا نیلوؤسملا 
رثكألا رمألاو   . ةئیس ةیسایس  فورظ  مضخ  يف  ًانایحأ ) )

يف ًابلاغ )  ) عضوت امبر  ةئيدرلا  تاسایسلا  نأ  وھ  ةیمھأ 
. اًمامت ةدیج  ةیسایس  فورظ  لظ 

اًجذومن وتراھوس  مكح  لظ  يف  ایسینودنأ  ربتعُتو 
هنع فرُع  اًروتاتكيد  وتراھوس  ناك  دقف   . ىلوألا ةلاحلل 

، اًديدش اًضرم  ضِرم  امدنعو   . داسفلا يف  لغوم  هنأ 
قاروألا قوس  يف  هبراقأل  ةكولمملا  تاكرشلا  میق  توَھ 
مھتبارق نأ  كشلل  الاجم  عدي  امب ال  تبثي  ام  وھو   ، ةیلاملا
انفلسأ املثمو   ، كلذ مغر   33. عفنلاب مھیلع  دوعت  تناك  هنم 

تمدختسا وتراھوس  دھع  يف  هنإف   ، عبارلا لصفلا  يف 
میلعتلا نأ  ىري  ناك  ذإ  ؛  سرادملا ءانب  يف  طفنلا  لاومأ 

ةغل ضرفو  ةیجولويديألا  ةباذإ  يف  ةلاعف  ةلیسو  لثمي 
. ةلودلا لخاد  ةدحولاب  ينطو  ساسحإ  قلخو  ةدحوم 
، میلعتلا يف  ةدايز  ىلإ   ، انلق امك   ، تاسایسلا تدأ  دقو 
نم تدافتسا  يتلا  لایجألا  نیب  روجألا  يف  عافترا  مث 

میلعتلا يف  عسوتلا  ةیلمع  بحاص  دقو   . میلعتلا اذھ 
ةيذغتلا تاسرامم  زيزعت  ىلع  لمعي  مخض  ٌجمانرب 
عوطتم نویلم  بيردت  ربع  ًایئزج  كلذو   ، لافطألل لضفألا 

ىلإ ةلاسرلا  لاصيإ  مھیلع  ناك  ىرقلا  ناكس  نیب  نم 
تضفخنا  ، لخدتلا اذھ  لضفبو  ًایئزج  امبرو   . مھارق

يف لافطألا  نیب  فصنلا  رادقمب  ةيذغتلا  ءوس  تالدعم 
انھ معزن  ال  اننإ  نم 1973 – 1993 . ةرتفلا  لالخ  ایسینودنأ 
يف ءارقفلل  اًعفان  ناك  وتراھوس  مكح  ماظن  نأ 
عفاود نأ  ىلع  بسحو  دیكأتلا  دون  امنإو   ، ایسینودنأ



نم لعجت  امبر  ةجردب  دیقعتلا  نم  يھ  ةیسایسلا  ةبخنلا 
نأ  ، ددحم ناكمو  نیعم  تقو  يف   ، ةبخنلا هذھ  ةحلصم 
عفنلاب دوعت  نأ  فداصتي  يتلا  تاسایسلا  ضعب  ذفنت 

. ءارقفلا ىلع 
تاینلاف  . اًضيأ انھ  قبطني  كلذ  ضیقن  نإف   ، ىرخأ ةرمو 

تاسایسلا يف  اًمزال  ًانوكم  حجرألا  ىلع  لثمت  ةنسحلا 
ًانایحأو  . اًدیعب بھذت  اھنأ  وھ  كلانھ  ام  لك  نكل   ، ةدیشرلا
كلذو  ، تاینلا حلصأ  محر  نم  تاسایسلا  أوسأ  دلوت  ام 
ماظنف ةیقیقحلا : ةلكشملا  ةیھامل  ةئطاخلا  ةءارقلا  دنع 
عیمجلا نأل  بالطلا  ةیبلاغ  بِّسرُي  ةیموكحلا  سرادملا 

. ملعتلا عیطتست  نم  يھ  اھدحو  ةبخنلا  نأ  نودقتعي 
لواحي مل  اًدحأ  نأل   ، اقلطم نھلمعل  نبھذي  تاضرمملاو ال 

، تامدخ نم  هنمدقت  ام  ىلع  ًابلط  ةمث  نأ  نم  ققحتلا 
. هلمع نعطتست  ام  نأشب  ةیعقاو  ریغ  تاعقوت  ببسبو 
نأل مھتارخدم  ظفحل  اًنمآ  ًاناكم  نودجي  ال  ءارقفلاو 

تاسسؤملل ةموكحلا  اھعضت  يتلا  ةمِظنملا  دعاوقلا 
دعاوق يھ  مھتارخدم  مالتساب  انوناق  اھل  حومسملا 

. ةدشب اھب  ًىلاَغُم 
ىدل رفوتت  امدنع  ىتح  هنأ  يھ  ةلكشملا  بناوج  دحأو 

هب ضوھنلل  ىعست  ام  نإف   ، ةینلا نسُح  رصنع  تاموكحلا 
اًساسأ لكشتت  تاموكحلاف   . ةیساسأ تابوعص  هفنتكت 

اھلح قاوسألا  عیطتست  يتلا ال  تالكشملا  لح  لجأ  نم 
ةریثك تالاح  يف  ةموكحلا  لخدت  نأ  لعفلاب  انيأر  دقو 

، قوسلا عیطتست  ال  امدنع  امیسالو  ًايرورض  حبصي 
ال امبر   ، ًالثمف  . ةمھملا هذھ  يدؤت  نأ   ، رخآل وأ  ببسل 

بوبحلا مھئاطعإ  وأ  مھلافطأ  میعطتب  ءابآلا  ضعب  موقي 
ال مھنأل  كلذو   ، ةياھنلا يف  ةيوعملا  ناديدلل  ةدراطلا 

نيرخآلا ىلع  دوعتس  يتلا  دئاوفلا  رابتعالا  نیعب  نوذخأي 
قاستالا مدع  تالكشم  ىلإ  ةفاضإلاب   ، كلذل ةجیتن 



ال امبرو   . ثلاثلا لصفلا  يف  اھانشقان  يتلا  ينمزلا 
، میلعتلا نم  بسانملا  ىوتسملا  مھلافطأل  نوراتخي 

مھلافطأ ناك  اذإ  امم  نيدكأتم  اوسیل  مھنأل  ًایئزج  كلذو 
. نوربكي امدنع  كلذ  مھل  اودري  نأ  نم  نونكمتي  فوس 

هایملا ةجلاعم  عنصم  لغشُت  الأ  لضفت  تاكرشلاو 
نیح يف   ، ًالام اھفلكیس  هنأل  ًایئزج  كلذو   ، اھيدل يفاضإلا 
امدنع اننإف  كلذ  قوفو   . ةثولم هایملا  تناك  نإ  أبعت  اھنأ ال 
ًالدب اًمدق  يضُملا  لضفن  اننإف   ، قرط قرتفم  مامأ  نوكن 
نإف  ، كلذل اًجاتنو   . اذكھو  . رمحألا ءوضلا  مامأ  فقوتلا  نم 
لاجرو ثولت  يشتفمو  يفظوم  نم   ) ةموكحلا يلوؤسم 
لباقم ةرشابم  مھبتاور  ىلع  نولصحي  ال  ءابطأو ) ةطرش 
انقحب ردصت  امدنعف  انل  اھلاصيإب  نوموقي  يتلا  ةمیقلا 
هئفاكن الو   ، رمذتن اننإف   ، ةطرش لجر  نم  ةيرورم  ةفلاخم 

مامأ ةنمآ  قرطلا  لعجي  يذلا  هلمعل  دیجلا  هئادأ  ىلع 
موقت يھف  ؛  ةلاقبلا رجتم  ةبحاص  عم  كلذ  نراق   . عیمجلا
ةمیق اھل  عفدن  امدنعو   ، ضیبلا اھعیب  ربع  ةمیقلا  لاصيإب 

ةیعامتجالا ةمیقلا  نمث  ددسن  اننأ  فرعن  اننإف   ، ضیبلا
. اھلاصيإب يھ  موقت  يتلا 

نیتجیتن ىلع  يوطنت  ةطیسبلا  ةظحالملا  هذھو 
مییقتل ةلھس  ةقيرط  ةمث  سیل   ، ًالوأ ةیمھألا : يتغلاب 

دجن ببسلا  كلذلو   . ةموكحلا ىدل  نیلماعلا  مظعم  ءادأ 
ال امو  يغبني  ام  ددحت  ةياغلل  ةریثك  دعاوق  كانھ  نأ 
( ةاضقلا وأ  ةطرشلا  لاجر  وأ   ) ةموكحلا يفظومل  يغبني 

دوجوم ءاوغإ  دعاوقلا  ةفلاخم  ءاوغإ  نإ   ، ًایناث  . هولعفي نأ 
ام وھو   ، انيدل وأ  ةموكحلا  يفظوم  ىدل  ءاوس   ، اًمئاد

. بجاولا ءادأ  نع  سعاقتلاو  داسفلا  ىلإ  يدؤي 
نیمزالم نيرطخ  نالثمي  لامھإلاو  داسفلا  نإف  اذكھو 

ةوارض دشأ  انوكي  نأ  لمتحُي  امھیلك  نكل   ، ةموكح يأل 
يتلا تالاحلا  يف   ، ًالوأ ثالث : تالاح  لظ  يف  ةماسجو 



ال ءایشأب  مایقلا  ىلع  سانلا  لمح  ةموكحلا  اھیف  لواحت 
تاجاردلا يقئاسل  ةذوخلا  ءادترا  لثم   ، اھتمیق نونمثُي 

ام ةمیق  نوكت  امدنع   ، ًایناثو  . لافطألا میعطت  وأ  ةيراخبلا 
هنوعفدي يذلا  نمثلا  ریثكب  قوفت  سانلا  هیلع  لصحي 

يف ًاناجم  هریفوت  متي  يذلا  ريرسلا   ، ًالثمف ؛  هلباقم
نع رظنلا  ضغب   ، ىضرملا نم  هجاتحي  نمل  ىفشتسملا 
نمم ىنغ  رثكألا  صاخشألا  يرغُي   ، صخشلا اذھ  لخد 

. ةوشر ميدقت  ىلع  رودلا  دعاوق  ىلع  زفقلا  نوديري 
، ةفیعض بتاور  ةموكحلا  وفظوم  ىضاقتي  امدنع   ، اًثلاثو

ةباقرل نوعضخي  الو   ، مھتقاط قوف  لمع  ءابعأ  نولمحتيو 
هورسخي نأ  نكمي  يذلا  لیلقلا  مھيدل  حبصيو   ، ةقیصل

. لاوحألا يأ  يف  لمعلا  نم  لصفلل  اوضرعت  لاح  يف 
لوصفلا يف  اھانقس  يتلا  ةریثكلا  دھاوشلا  ریشتو 

نوكتس حجرألا  ىلع  تالكشملا  هذھ  نأ  ىلإ  ةقباسلا 
تامولعملا صقنف   . ةریقفلا لودلا  يف  اًمقافت  رثكأ 

لقأ سانلا  لعجي  ةیموكحلا  تاقافخإلا  لجسو  ةمئالملا 
عقدملا رقفلاف   . تامیلعت نم  ةموكحلا  نع  ردَصي  امیف  ةقث 

نم اًریثك  مدقت  نأ  ةموكحلا  ىلع  مزاللا  نم  لعجي 
ال سانلا  نألو   . قوسلا راعسأ  نم  لقأ  راعسأب  تامدخلا 
يف مھعسوب  نوكي  نلف   ، طبضلاب مھقوقح  ام  نوفرعي 
ًالضف ؛  ءادألا اذھ  ةبقارمب  وأ  نیعم  ءادأب  اوبلاطي  نأ  عقاولا 
بتاور عفد  يف  اھیلع  دمتعت  يتلا  ةموكحلا  دراوم  نأ  نع 

. ةدودحم دراوم  يھ  اھیفظوم 
جماربلا لشف  ءارو  ةمھملا  بابسألا  دحأ  وھ  اذھو 
تامظنملا اھريدت  يتلا  ةھیبشلا  جماربلاو   ) ةیموكحلا
ةلكشملا نإ   . ًابلاغ ةیلودلا ) تامظنملاو  ةیموكحلا  ریغ 

نم ریثكلا  ىلإ  ةجاحب  لیصافتلاو  ةقیمع  باعص  اھفنتكت 
ًابلاغ ثدحت  ال  اھنإف  ثدحت  امدنع  تاقافخإلاو   . مامتھالا
نم ریثك  ىري  امك   ، ةنیعم ةعومجم  هذفنت  بيرختل  ةجیتن 



دق هلمكأب  ماظنلا  نأل  امنإو   ، يسایسلا داصتقالا  ءاملع 
. هحالصإ ةقشم  دحأ  مشجتي  ملو  ةيادبلا  نم  ًابیعَم  دلُو 

ديدحت ىلع  رییغتلا  فقوتي   ، تالاحلا كلت  لثم  يفو 
. رییغتلا دوقت  نأ  اھنكميو  اًرامث  يتؤتس  يتلا  ءایشألا 

نیب لمعلا  نع  بایغلا  وھ  كلذ  ىلع  لاثم  ریخو 
ىلع ثعبي  ًالاثم  ناك  نإو   ، يحصلا عاطقلا  يفظوم 
لوح روحمت  يذلا  ثلاثلا  لصفلا  نم  ركذتت  امبرو   . ىسألا
يئاللا روبيادوأ  يح  يف  تاضرمملا  ءالؤھ   ، ةحصلا
نھلعجل فدھي  عورشم  نم  اًءزج  انك  اننأل  انم  نقياضت 

، نیبت املثمو   . نھلمع نكامأ  يف  روضحلا  ىلع  نبظاوي 
انك يذلا  جمانربلا  نأ  كلذو   ، اًریخأ نكحض  نم  نك  نھنإف 

« ريدنام افیس   » ةمظنمو ةیلحملا  ةموكحلا  عم  هیف  لمعن 
. اًعيرذ ًالشف  لشف  دق  ةیموكحلا  ریغ 

يحلا ةرادإ  سیئر  ىأر  نأ  دعب  أدب  دق  جمانربلا  ناك 
افیس  » ةمظنم عم  نواعتلاب  اھعمجب  انمق  يتلا  تانایبلا 
فصن نبیغتي  تاضرمملا  نأ  ىلإ  تراشأ  يتلا   ،« ريدنام
ددشي نأ  ررق  امدنع  كلذو   ، لقألا ىلع  لمعلا  تاعاس 
ماظنلل اًقفوو   . تاضرمملا روضحل  ةمظنملا  دعاوقلا 
نوكت نأ  ةیساسألا  ةضرمملا  ىلع  نیعتي  ناك   ، ديدجلا
موي وھو   ، عوبسأ لك  لماك  مویل  زكرملا  يف  ةدوجوم 
مایقلاب اھل  اًحومسم  نكي  مل   ، مویلا اذھ  يفو   . نینثالا
ةجحلا يھ  تارايزلا  كلت  ناكو   ) اھاضرمل ةیلزنم  تارايزب 

افیس  » ةمظنم تناك  لمعلل .) نھنم  نیتأي  نمل ال  ةزھاجلا 
لك تناكو   ، روضحلا ةبقارم  نع  ةلوؤسملا  يھ  ريدنام »
نأ اھیلع  نیعتيو  خيراتلاو  تقولا  هب  اًمتاخ  ىطعُت  ةضرمم 
موي تارم  ةدع  زكرملا  طئاح  ىلع  اقَّلعم  ًالجس  متخت 
بتاور نم  عاطقتسالا  متي  ناكو   . اھروضح تابثإل  نینثالا 

. تقولا نم  ةئاملا  يف  يف 50  ندجاوتت  مل  يئاللا  ءالؤھ 
دق ةديدجلا  ةسایسلا  هذھ  تناك  اذإ  ام  نیبتن  ىتحو 



بایغلا لیجستل  نیلقتسم  نیثحاب  انلسرأ   ، اًقرف تثدحأ 
اھتباقر ريدنام » افیس   » ىلوتت تناك  يتلا  زكارملا  لك  يف 
دعاوقلا اھب  قبطت  تناك  يتلا   ) اًضيأ ىرخألا  زكارملا  يفو 

يف ءيش  لك  ناك   34 (. دحأ نم  ةباقر  نود  نم  نكلو  اھتاذ 
لدعم زفق  دقف  ؛  هل ططخم  وھ  امبسح  ریسي  رمألا  لوأ 
ةئاملا يف  لوح 30  حوارتي  ناك  يذلا  تاضرمملا  روضح 
لولحب ةئاملا  يف  حبصیل 60   ، جمانربلا قالطإ  لبق 

افیس  » ىلوتت تناك  يتلا  زكارملا  يف  سطسغأ 2006 
ركذي رییغت  نود  لظ  لدعملا  اذھ  نأ  الإ   ، اھتباقر ريدنام »
حضاولا جاھتبالا  نم  ةلاح  ترمغ   . ىرخألا زكارملا  يف 

انل نحضوأ  امبسح  كلذو   ، تاضرمملا ءانثتساب   ) عیمجلا
رھش لالخو  مث  هیف .) نھانیقتلا  يذلا  مویلا  يف  اًقحال 
روضح تالدعم  تأدب  دقف   . هاجتالا لوحت   ، ربمفون

، عجارتت ةباقرلل  ةعضاخلا  زكارملا  يف  تاضرمملا 
ءادأ ىواست  ليربأ 2007،  لولحبو   . عجارتلا كلذ  تلصاوو 
نم اًمامت  ةعضاخلا  ریغ  كلتو  ةباقرلل  ةعضاخلا  زكارملا 

. ءوسلا ةیحان 
ةتفاللا ةقیقحلا  تناك   ، ثدح امیف  رظنلا  انعمأ  امدنعو 

ىتح ةضفخنم  تلظ  ةلجسملا  بایغلا  تالاح  نأ  يھ 
ناك اًداح  اًعافترا  دھش  يذلا  نكل   . جمانربلا رایھنا  دعب 

تاضرمملا اھیف  تعدا  يتلا  مايألا  يھو   – ءافعإلا » مايأ  »
بيردتلا ناك   ) روضحلا نیبو  نھنیب  تلاح  ًابابسأ  كانھ  نأ 

دقو كلذل .) اًعویش  رثكألا  بابسألا  يھ  تاعامتجالاو 
عفترت ءافعإلا  مايأ  لعج  يذلا  ببسلا  مھفن  نأ  انلواح 

يأ دجن  ملاننكل  ؛  ئجافملا وحنلا  اذھ  ىلعو  ةدحلا  هذھب 
لالخ بيردت  جمارب  وأ  تاعامتجا  ىلإ  ریشت  تالجس 

دب هنأ ال  وھ  نكمملا  دیحولا  ریسفتلا  نإ   . ةموعزملا مايألا 
دق تاضرمملا  ىلع  فارشإلا  نع  نیلوؤسملا  عیمج  نأ 

لجسُت ءافعإلا  مايأ  تأدب  امدنع  فرطلا  اوضغي  نأ  اوررق 



دقف  ، رمألا عقاو  يفو   . ةئاملا يف  اھردق 30  ةدايز 
نم ةباقرلل  ةعضاخلا  زكارملا  يف  تاضرمملا  تدافتسا 
هيدبي ام  ةلآض  ىدم  نفشتكا  دقف   – هلمكأب دھشملا 
نكامأ ىلإ  نرضحیس  نُك  اذإ  امب  مامتھا  نم  نھؤاسؤر 

ىلع نموادُي  نُك  نھنأ  نكردأ   ، كلذ ىلع  ءانبو   ، نھلمع
ضعب يفو  لب   . يغبني امم  رثكأ  نھلامعأل  روضحلا 
زكارملا يف  لعفلاب  روضحلا  تالدعم  تضفخنا   ، تاقوألا

ریغ اھتاریظن  نع  لقت  تحبصأ  ىتح  ةباقرلل  ةعضاخلا 
. ةساردلا ةياھن  ىتح  ةیندتم  تلظو   ، ةباقرلل ةعضاخلا 
يف تالماعلا  تاضرمملاب  لاحلا  ىھتنا   ، ةياھنلا يفو 
ةئاملا يف  هتبسن 25  ام  روضحل  ةباقرلل  ةعضاخلا  زكارملا 

نم ىواكش  يأ  دحأ  نع  ردصت  ملو   . لمعلا تقو  نم  طقف 
نأ ةركف  اًمامت  اوِفلأ  دق  ىرقلا  ناكس  ناك  دقف   . كلذ

ماظنلاب مامتھالا  اودقف  مھنأ  دح  ىلإ  لمعت  ال  زكارملا 
نأ كردي  نم  كانھ  دجن  مل   ، ةيرقلل انتارايز  لالخو   . هلمكأب
ملو ماظنلا  نم  عیمجلا  سئي  دقل   . نبیغتي نك  تاضرمملا 
ىتح هنوقفنیس  يذلا  تقولا  قحتسي  هنوري  اودوعي 
نع كیھان   ، هنلعفي تاضرمملا  تناك  يذلا  ام  اونیبتي 

. كلذ نم  ىوكشلا 
افیس  » ةمظنم ةسیئر  يھو  ناتیخ » امیلن   » تحرط دقو 
امل اریثم  اًریسفت   ، ةدئارلا تایصخشلا  نم  ربتعتو  ريدنام »

ریياعمب اھسفن  مزلت  ةینھملا  اھتایح  يف  يھو   . ثدح
اوذحي نأ  نيرخآلا  نم  عقوتتو  تافرصتلا  نم  ةیلاع 

ریغ نھنأو  ادب  هنأل  اھقلق  تاضرمملا  تراثأ  دقل   . اھوذح
، كلذ مغر   ، تفشتكا دق  تناكو   . نھلامھإب ةتبلا  تاثرتكم 
نأ وھو  ؛  رشبلا ةقاط  قوفي  هلعف  نھب  ضرتفي  ناك  ام  نأ 

نعقوُیف ؛  عوبسألا يف  مايأ  ةتس  لمعلا  ىلإ  نیتأي 
ىدحإ ىلإ  نھجوتيو  ءاودلا  ةبیقح  نلمحي  مث   ، روضحلاب

هنإف ةيرق  يأ  نغلبي  ىتحو   . نھتالوجب مایقلل  ىرقلا 



، لایمأ ةبارق 3  نھمادقأ  ىلع  نیشمي  نأ  نھیلع  نیعتي 
مث  . لظلا يف  تياھنراف  ةرارحلا 100  تناك  نإو  ىتح 

ءاسنلل ةیحصلا  ةلاحلا  نصحفیل  رخآ  ىلإ  تیب  نم  نلقتني 
قوفو  . نھلافطأ ىلإ  ةفاضإلاب  لمحلا  نس  يف  يئاللا 
نأبعي ال  نمم  تادیس  عضب  عانقإ  نھنم  لك  لواحت  كلذ 

نم تاعاس  تس  وأ  سمخ  دعبو   . نھسفنأ نمقعُي  نأب 
، زكرملا ىلإ  اھجاردأ  دوعت   ، كلذ لمع  يف  كامھنالا 

اھتیب ىلإ  باھذلل  ةلفاح  لقتست  مث  فارصنالاب  عقوُتف 
. نیتعاس ةریسم  زكرملا  نع  دعبي  يذلا 

اًموي كلذ  لثمب  ضوھنلا  ىلع  ىوقي  ال  اًدحأ  نأ  كش  ال 
نأب اومَّلس  دق  عیمجلا  نأ  وھ  ثدح  ام  نإ   . موي ولت 

نھفئاظو نيدؤي  نأ  اًقح  نھنم  رظتنُي  نكي  مل  تاضرمملا 
نھیلع بجي  يذلا  ام   ، كلذ ءوض  يف  نكلو   . يغبني امك 
نھسفنأب نعضي  نأ  تاضرمملا  ىلع  بجي  ؟  هلعف اًقح 

لالخ مات  حوضوب  انل  نلق  دقو   . نھلمعل ةمظنملا  دعاوقلا 
عقوتن نأ  انل  يغبني  ال  هنأ  نھب  انتعمج  يتلا  تاءاقللا 

ناك امیف   ، اًحابص ةرشاعلا  لبق  لمعلا  ىلإ  روضحلا  نھنم 
حَّضوم وھ  امك  اًحابص  ةنماثلا  نم  هباوبأ  حتفي  زكرملا 

. يجراخلا طئاحلا  ىلع 
فدھب عضوت  مل  تعضو  امدنع  دعاوقلا  نأ  كش  ال 

. دنھلا يف  هتمرب  ةیحصلا  ةياعرلا  ماظن  ةیلعاف  ضيوقت 
ةینلا نسح  يموكح  فظوم  اھَّنود  دقف   ، سكعلا ىلع  لب 
ىلع يغبني  امیف  هرظن  ةھجو  نع  اھلالخ  نم  رَّبعو 
كلذ هبلطتي  دق  امل  اًریثك  تفتلي  نأ  نود  هزجني  نأ  ماظنلا 

، راصتخاب  ، هیمسن ام  وھ  كلذ  نإ   . عقاولا ضرأ  ىلع 
هذھو « . يتاذلا روصقلاو  لھجلاو  ةیجولويديألا  »

نأ اھب  ضرتفُي  يتلا  دوھجلا  نم  اًریثك  بیصت  ةلكشملا 
. ءارقفلا دعاست 

نأ ديرت  ةیجولويديأ  ىلع  موقي  لمعلا  مجح  ناك  دقل 



يھو  ، تاینافتم تایعامتجا  تایئاصخأ  تاضرمملا  ىرت 
فورظلاب لھجلا  نم  ةلاح  طسو  تعضُو  ةیجولويديأ 

قرولا ىلع  شیعت  ام  ًابلاغو   ، عقاولا ضرأ  ىلع  ةمئاقلا 
نأ ًایفاك  نوكي  نل  امبر   . يتاذلا روصقلا  ببسب   ، بسحو
ةیلباق رثكأ  فئاظولا  لعجي  وحن  ىلع  دعاوقلا  رییغتب  موقن 
لكشب نھلامعأ  ىلإ  روضحلا  تاضرمملل  حیتيو  قیبطتلل 

. ةيرورض ىلوأ  ةوطخ  لثمي  كلذ  نأ  الإ   ، مظتنم
هباشم وحن  ىلعو  ثالثلا  تالكشملا  هذھ  تضوق  دقل 
لمحتت سرادملا  لعجل  دنھلا  اھب  تماق  يتلا  دوھجلا 

رخآ ترمثأ  دقو   . بالطلاو رومألا  ءایلوأ  مامأ  ةیلوؤسملا 
يف دنھلا  هب  تماق  يتلا  ةریبكلا  ةیحالصإلا  دوھجلا  هذھ 
يف رومألا  ءایلوأ  كارشإ  ةركف  نع  میلعتلا  عاطق 
جمانرب بجومبو   . ةیئادتبالا سرادملا  ىلع  فارشإلا 

ىلع يوطني  جمانرب  وھو   ،SSA نایفأ » اشكیس  افراس  »
ةدوج نیسحت  ةیغب  ةیلاردیفلا  ةموكحلا  هلومت  لئاھ  دھج 
ةنجلب فرعي  ام  لكشُت  نأ  ةيرق  لكب  ضرتفُي  ناك   ، میلعتلا

يف اھتریظن  لداعت  ةنجل  يھو   ) ةيرقلا يف  میلعتلا 
كلذو نیملعملاو ) ءابآلا  ةطبار  مساب  ةفورعملا  اكيرمأ 
ةلیفكلا لبسلا  داجيإو   ، ةسردملا ةرادإ  ىلع  ةدعاسملل 

. تالكشم يأ  نع  غالبإلاو   ، سيردتلا ةدوج  نیسحتب 
ًاليومت بلطت  نأ  ةيرقلا  يف  میلعتلا  ةنجلل  قحي  ناكو 
تلصح اذإو   ، ةسردملا يف  يفاضإ  ملعمب  ةناعتسالل 
نییعت يف  قحلا  لَّوخُت  اھنإف   ، مزاللا ليومتلا  ىلع 

نأ  ، رمألا مزل  اذإ   ، اًقحال اھنكميو  لب   ، بولطملا ملعملا 
ةطلس هذھ  ربتعتو   . يفاضإلا ملعُملا  اذھ  لصفب  موقت 

دیب  . ةلیئض بتاور  نوضاقتي  ال  نیملعملا  نأل  اًرظن   ، ةریبك
يف عقاولا  روبناوج  يح  يف  اھانيرجأ  ةسارد  يفو  اننأ 
دعب  ،( ًاناكس دنھلا  تايالو  رثكأ  يھو   ) شيدارب راتوأ  ةيالو 

نأ 92 اندجو   ، جمانربلا قالطإ  نم  ًابيرقت  تاونس  سمخ 



میلعتلا ةنجل  نع  طق  اوعمسي  مل  ءابآلا  نم  ةئاملا  يف 
نيذلا ءابآلا  انیقتلا  امدنع   ، كلذ قوفو  لب   . ةيرقلا يف 
نكي مل   ، ةيرقلا يف  میلعتلا  ةنجل  نمض  ءاضعأ  اوناك 

« نایفأ اشكیس  افراس   » جمانربب ملع  ىلع  ًابيرقت  مھثلث 
. نیملعملا فیظوت  يف  مھقحبو 

ثالثلا ةيدیلقتلا  تالكشملل  جمانربلا  اذھ  ضرعت  دقل 
ةیجولويديأ مھلتسي  هنأل  اًرظنف  ؛  هالعأ اھیلإ  راشملا 

مِّمُص هنألو  دیج  رمأ  صاخشألل  ةطلسلا  حنم  نأ  اھدافم 
يتلا ةیفیكلابو  سانلا  هديري  امب  لھجلا  نم  ةلاح  طسو 
يتاذلا روصقلا  هب  قحل  دقف   ، ةيرقلا اھلالخ  نم  لمعت 

ىدم ىلع  كلذل  ًالاب  ٌدحأ  قلُي  مل   . هتسارد انأدب  امدنع 
تناك نيذلا  ةموكحلا  يفظوم  ضعب  ادع   ، ةریثك تاونس 

. تافلملا عیمج  صحف  نم  دكأتلا  يھ  مھتمھم 
ریغ ةمظنم  يھو  ماتارب »  » ةمظنم عم  انلمع  لالخو 

ةلوؤسمو دنھلا  يف  میلعتلا  لاجم  يف  لمعت  ةیموكح 
« دنھلا أرقا   » جمانربو میلعتلا  ةلاحل  يونسلا  ريرقتلا  نع 

دقتعن انك   ، میلعتلا لوح  عبارلا  لصفلا  يف  هانشقان  يذلا 
يف ةديدج  ةایح  ثعبت  نأ  نكمي  مھقوقحب  ءابآلا  ةیعوت  نأ 

نوینادیملا نوثحابلا  لسرُأ  دقف   . ةيرقلا يف  میلعتلا  ةنجل 
ءابآلا ةیعوتل  ًایئاوشع  تریتخا  ةيرق  نیتسو  سمخ  ىلإ 
اشكس افراس   » جمانرب اھلفكي  يتلا  مھقوقح  نأشب 

نأ يف  ككشتي  ناك  ماتارب »  » قيرف نأل  اًرظنو   35 «. نایفأ
ثدحُي نأ  نكمي  هلمع  مھنكمي  امب  صاخشألا  رابخإ  درجم 
لمع مھل  يغبني  هلجأل  يذلا  ببسلاب  مھرابخإ  نود  اًرثأ 
نم ىرخأ  ةعومجم  يف  ماتارب »  » قيرف ماق  دقف   ، كلذ
نمم ىرقلا  ناكس  میلعتب  نیتسلاو  سمخلا  ىرقلا 

« ةعونتملا سایقلا  تاودأ   » ةءارق ةیفیكب  مامتھا  مھيدل 
يونسلا ريرقتلا  ساسأ  ربتعت  يتلا  باسحلا  تارابتخابو 

ناكو  . مھارقل ءادأ  ريراقت  دادعإو  دنھلا  يف  میلعتلا  ةلاحل 



لافطألا دادعأ  نأ  تفشك  يتلا   ) ءادألا ريراقت  شاقن 
وحن ىلع  ًایندتم  ناك  ةباتكلاو  ةءارقلا  نوعیطتسي  نيذلا 

قالطنالا ةطقن  وھ  ىرقلا ) مظعم  يف  ةقفشلا  ریثي 
ةنجلو رومألا  ءایلوأل  يلبقتسملا  رودلا  لوح  شاقنلل 

. ةيرقلا يف  میلعتلا 
يف ركذُي  اًرییغت  ثدحي  مل  نیلخدتلا  نيذھ  نم  ًايأ  نكلو 
وأ  ، ةيرقلا يف  میلعتلا  ةنجل  يف  رومألا  ءایلوأ  ةكراشم 
يف انمھي  ام  وھو   ) لافطألا میلعت  وأ  ةنجللا  لیعفت  يف 
نأ هببس  كلذ  نكي  ملو   . ةنس دعب  فاطملا ) ةياھن 
قيرف ىعدتسا  دقف  ؛  رافنتسالل زھاج  ریغ  عمتجملا 
قفو مھبيردت  مت  نيذلا  نیعوطتملا  ضعب  ماتارب » »
ةیفیك لافطألا  میلعتل  دنھلا » أرقا   » ماتارب جمانرب  قئارط 

دعب ةءارقلا  میلعتل  لوصف  ةماقإ  مت  كلذ  دعب  مث   ، ةءارقلا
، نوعوطتملا رداب  دقو   . لافطألل يساردلا  مویلا  ءاھتنا 
. ةدح ىلع  لك  ةءارقلا  ةدع  لوصف  ذیمالت  میلعتب  اوماقو 

تايوتسم تنسحت  دقف   ، عبارلا لصفلا  يف  انيأر  املثمو 
. ىرقلا كلت  يف  لافطألا  ىدل  ةءارقلا 

ناكس نوك  ىلإ  دوعي  امنإ  ثدح  يذلا  قرفلا  اذھو 
يھو ةددحمو : ةحضاو  ةمھَم  ىلع  اولصح  دق  ىرقلا 
ةجاحب نمم  لافطألا  لاسرإو  نیعوطتملا  رایتخا 

رثكأ ةمھملا  كلت  تناك   . ةيوقتلا لوصف  ىلإ  ةدعاسملل 
يف لثمتي  يذلا  حومُطلا  غلاب  فدھلا  كلذ  نم  اًحوضو 
ىلع لوصحلل  ةرادإلا  ىلع  طغضلاب  صاخشألا  عانقإ 
ىلإ روضحلا  ىلع  نیملعملا  ماغرإ  وأ   ، رثكأ نیملعم 

. نایفأ اشكیس  افراس   » جمانرب لعفیس  املثم   ، ةسردملا
ىلإ تدنَسأ  يتلا  تاساردلا  ىدحإ  تحجن   ، اینیك يفو 
لعج يف  ةریغص  ةمھَم  رومألا  ءایلوأو  سرادملا  ناجل 
نم غلبم  ىلع  ناجللا  تلصح  دقل   . اھئادأب نوموقي  سانلا 

ةنیعتسم نییفاضإ  نیملعم  فظوت  نأ  اھنم  بلُطو  لاملا 



ةیلوؤسم مھحنم  مت   ، سرادملا ضعب  يفو   ، غلبملا اذھب 
ملعملا اذھ  هلعفي  ام  ةبقارم  يف  تلثمت  ةیفاضإ 
مادختسا ءيست  ال  ةسردملا  نأ  نم  دكأتلاو  يفاضإلا 

عیمج يف  دیج  وحن  ىلع  جمانربلا  ذیفنت  مت   . ملعملا اذھ 
يتلا سرادملا  يف  ةوق  رثكأ  هجئاتن  تناكو   ، سرادملا

اھمامتھا زكرت  نأ  ةيرقلا  يف  میلعتلا  ةنجل  نم  اھیف  بلُط 
نكمي اذكھو   36. اھلالخ نم  لمعي  يتلا  ةیفیكلا  ىلع 

، ةیلعاف تاذ  حبصت  نأ  سرادملا  يف  ءابآلا  ةكراشمل 
نم بلطُي  يتلا  رومألا  لوح  ریكفتلا  ضعب  بلطتت  اھنكلو 

. اھب مایقلا  ءابآلا 
ناجللاو تاضرمملا   ) نالاثملا ناذھ  هحضوي  ام  نإ 
لشفو قاطنلا  عساو  رادھإلا  نأ  وھ  ةیسردملا )

وھ امھببس  نوكي  ال  ام  ًابلاغف  ناثدحي  امدنع  تاسایسلا 
ثدح لساكتم  ریكفت  امنإو  ةقیمع  ةیلكیھ  ةلكشم  دوجو 

يسایسلا عضولاو   . تاسایسلا میمصت  ةلحرم  يف 
تاسایس عضو  لجأ  نم  ًايرورض  نوكي  امبرو ال  امبر  دیجلا 

. فاك ریغ  دكؤملا  نم  هنكل  ؛  ةدیج
داصتقالا رظن  ةھجوب  داقتعالل  عاد  ةمث  سیل  نذإ 

ىغطت ام  امئاد  ةسایسلا  نأ  اھدافم  يتلا  يسایسلا 
مامألل ةوطخ  باھذلا  اننكمي  نآلاو   . تاسایسلا ىلع 

لھف  . ةسایسلاو تاسایسلا  نیب  ةیبتارتلا  هذھ  سكعو 
وحن ىلوأ  ةوطخ  نوكت  نأ  ةدیجلا  تاسایسلل  نكمي 

؟ ةدیشرلا ةسایسلا 
ام ىلع  ءانب  مھرظن  تاھجو  نوریغي  نیبخانلا  نإ 

نيزاحنم اوناك  نإو  ىتح   ، عقاولا ضرأ  ىلع  هنوسملي 
تاسایسلا يعناص  لاثم  انھ  انرضحيو   . رمألا لوأ  يف 

يھلد يف  ةبخنلا  تلظ  امنیبف   . دنھلا يف  ءاسنلا  نیب 
تارارق ربع  ةأرملا  نیكمت  رذعتملا  نم  هنأب  ةعانق  ىلع 
ضرأ ىلع  نینطاوملا  نإف   ، نوناقلا ةوق  اھل  ةیمسر 



قَّبطُت نأ  لبقو   . سكاعملا يأرلل  ًالبقت  رثكأ  اوناك  عقاولا 
سلجم دعاقم  ُثلث  اھاضتقمب  ّصُخ  صِ يتلا  ةسایسلا 
نبختنُا نأ  نھل  قبس  يئاللا  ءاسنلا  تناك   ، ةأرملل ةيرقلا 

برغ ةيالو  يفو   . ةلیلق ةلق  ةيدایق  بصانم  لغشل 
تادایقلل طق  ىرقلا  سلاجم  صصخُت  مل  ثیح  لاغنبلا 

نم ىرقلا  ءاسؤر  نم  ةئاملا  يف  ناك 10   ، ةیئاسنلا
وحن ىلعو  ةبسنلا  هذھ  تزفق  دقو  ماع 2008 . يف  ءاسنلا 
ىرج امدنع  ةئاملا  يف  ىلإ 100  ةشھدلل  وعدي  ال 
دعقم ةداعإ  متي  نإ  ام  نكلو   . ةأرملل دعاقم  صیصخت 
ةِفك نإف   ، ةحوتفملا ةسفانملل  ةأرملل  هصیصخت  قبس 
رثكأ نھباختنا  ةداعإ  لعجت  ءاسنلا  نم  تاحشرملا 

ىلإ 13 تابختنملا  ءاسنلا  ةصح  تعفترا  اذكھو  ًاناحجر :
ءاسنلل ًایلاح  ةصصخملا  ریغ  دعاقملا  نم  ةئاملا  يف 

هذھ تداز  امیف   ، ةرم نھل  تصصُخ  نأو  قبس  نكلو 
دق دعاقملا  تناك  لاح  يف  ةئاملا  يف  ىلإ 17  ةصحلا 

قبطني هسفن  رمألاو   . نیترم ءاسنلل  تصصخ  نأو  قبس 
دحأو  37. يابموم يف  ةنيدملا  ةموكح  يلثمم  ىلع 
فقوم ىلع  أرط  دق  ام  اًریغت  نأ  وھ  كلذ  ءارو  بابسألا 
يفو  38، لاغنبلا برغ  ةيالو  يفو   . ءاسنلا ءازإ  نیبخانلا 

نم بلطُي  ناك   ، ةءافكلا ىلع  لماحتلا  سایقل  ةلواحم 
. سیئرلل لجسم  باطخل  اوعمتسي  نأ  ىرقلا  ناكس 
، هسفن باطخلل  نوعمتسي  اًعیمج  ةيرقلا  ناكس  ناكو 
امیف لجر  توصب  ىقلُي  وھو  هعمسي  ناك  مھضعب  نكل 
دعبو  . ةأرما توصب  ىقلُم  هنوعمسي  نورخآلا  ناك 
مییقت مھنم  بلطي  ناك   ، ةلجسملا ةداملل  مھعامس 

نأ ثدحي  مل  يتلا  ىرقلا  يف  هنأ  نیبت  دقو   . هتدوج
نكي مل  مھنأ  ىنعمب   ، ةأرملل دعاقم  طق  اھیف  تصصخ 
نیبت  ، سیئرلا بصنم  لغشت  ةأرماب  ةربخ  قباس  مھيدل 
توصب لجسملا  باطخلل  اوعمتسا  نيذلا  لاجرلا  نأ 



يتلا كلت  نم  ىلعأ  مییقت  تاجرد  اوطعأ  دق  لجر » »
توصب ىقلم  باطخلا  اوعمس  نيذلا  ءالؤھ  اھاطعأ 
يتلا ىرقلا  يف  لاجرلا  ناك   ، رخآلا بناجلا  ىلعو   . ةأرما
لیضفتل نولیمي   ، لبق نم  ءاسنلل  دعاقم  اھیف  تصصُخ 

نأ لاجرلا  كردأ  دقل   . ةأرما توصب  ىقلملا  باطخلا 
اذھلو ةدیج  تاسایس  ذیفنت  ىلع  تارداق  نك  ءاسنلا 
نإف اذكھو   . ةیئاسنلا تادایقلا  لوح  مھءارآ  اورَّیغ 
الأ هنكمي  تقؤم  لكشب  ءاسنلل  دعاقملا  ثلث  صیصخت 
امنإو بسحو  برشلا  هایم  رداصم  يف  ةدايز  ىلإ  يدؤي 

نأ ءاسنلل  نكمي  يذلا  رودلا  يف  اًمئاد  ًالوحت  ثدحُي  دق 
. ةسایسلا يف  هب  نعلطضي 

رسك ىلع  اًضيأ  دعاست  نأ  ةدیجلا  تاسایسلل  نكميو 
ةموكحلا تأدب  اذإف  ةیندتملا : تاعقوتلل  ةغرفُملا  رئاودلا 
ةسایسلا سانلا  ذخأي  فوسف   ، تازاجنإلا قیقحت  يف 
ةموكحلا ىلع  طوغضلا  نوسراميو  ةيدج  رثكأ  وحن  ىلع 
داعتبالا راثيإ  نم  ًالدب   ، تازاجنإلا نم  ديزملا  ققحت  ىتح 

يف مھكراشي  نم  ةحلصمل  ریكفت  نودب  تيوصتلا  وأ 
. ةموكحلا دض  حالسلا  لمح  وأ  قرعلا 

كولسلا نیب   39 كیسكملا يف  ةسارد  تنراق  دقو 
يف ماعلل 2000  ةیسائرلا  تاباختنالا  يف  يتيوصتلا 

ةياعرلا جمانرب  نم  تادعاسم  ىلع  تلصح  يتلا  ىرقلا 
ةریقفلا رسألا  حنمي  ناك  يذلا   – اسيرجورب »  » ةیعامتجالا
ةسردملا ىلع  مھلافطأ  ةموادم  دنع  ةيدقن  تاليوحت 

رھشأ ةتس  ىدم  ىلع  ةیحصلا –  زكارملا  ىلع  مھددرتو 
هسفن جمانربلا  ىلع  تلصح  دق  تناك  ىرخأ  ىرق  يفو 

يف ةكراشملا  ةبسن  تءاجو   . ارھش نيرشعو  دحاو  ةدمل 
يروتسدلا بزحلا  اھیلع  لصح  يتلا  تاوصألاو  تيوصتلا 

جمانرب مھل  بلج  يذلا  بزحلا  ( ) PRI  ) يروثلا
نم تدافتسا  يتلا  ىرقلا  يف  ىلعأ  اسيرجورب )» »



كلذ ىزعُي  نأ  نكمي  الو   . لوطأ ينمز  ىدم  لالخ  جمانربلا 
اوناك مھنأل   ، جمانربلاب اھؤارش »  » مت دق  رسألا  نأ  ىلإ 

نوفرعيو جمانربلا  نم  نودیفتسي  تقول  كلذ  يف  اًعیمج 
يف جمانربلا  هققح  يذلا  حاجنلا  لضفب  نكل   . دعاوقلا
هیلع تلصح  يتلا  رسألا  نألو  میلعتلاو  ةحصلا  نیسحت 
دقف  ، اھتایح يف  دئاوفلا  هذھ  رثأ  سملت  تأدب  لوطأ  ةدمل 
ةبسن  ) ًاطارخنا رثكأ  اوحبصي  نأب  كلذ  عم  اوبواجتي  نأ  اوأر 
جمانربلا قلطأ  يذلا  بزحلا  اوئفاكي  نأو  ىلعأ ) ةكراشم 

(. يروثلا يروتسدلا  بزحلا  ةحلصمل  ىلعأ  تيوصت  )
، َفلخُت مث  دوعولا  نم  ریثكلا  هیف  َقلطُت  قایس  لظ  يفو 

ةدیفم تامولعم  رفوت  ام  يھ  ةسوململا  تازاجنإلا  نإف 
يف هب  مایقلا  نیحشرملل  نكمي  ام  لوح  نیبخانلل 

. لبقتسملا
« نوكیشتناو  » دجو اذامل  رسفي  نأ  ةقثلا  مادعنال  نكميو 
نأ ماعلا 2001،  تاباختنا  لالخ  نِیِّنب  يف  هتبرجت  يف 
نم اًحاجن  رثكأ  تناك  ةيوئفلا » حلاصملا   » ةلاسر
ناك امدنعف   . ماعلا حلاصلا  لسوتت  يتلا  تادشانملا 

،« ماعلا حلاصلا   » لوح رودي  اًّماع  اًمالك  نوقلي  نویسایسلا 
نكمي امیف   ، دجلا لمحم  ىلع  مھذخأي  نكي  مل  اًدحأ  نإف 
ةلاسر يف  ام  وحن  ىلع  اوقثي  نأ  لقألا  ىلع  نیبخانلل 

رثكأ ماعلا » حلاصلا   » ةلاسر تناك  اذإف   . ةيوئفلا حلاصملا 
مدقتو  ، ةددحم تاحرتقم  ىلع  اًزیكرت  رثكأو   ، اًحوضو

نیحشرملا ةبساحم  هلالخ  نم  نیبخانلل  نكمي  اجمانرب 
وحن ىلع  مھیف  رثؤت  امبرف   ، مھباختنا مت  لاح  يف  هیلع 

. ربكأ
هبناج نم  ةعباتمك  نوكیشتناو »  » اھارجأ ةبرجت  ریشتو 
ةقیقحلا يف  نودعتسم  نیبخانلا  نأ  تاباختنا 2006  لبق 

عضو ةلأسم  عم  نوطاعتي  نيذلا  نییسایسلا  ءالؤھ  معدل 
أدب دقو   40. ةيدجب اھحرشو  ةیعامتجالا  تاسایسلا 



نینب يف  يندملا  عمتجملل  نورخآ  ةداقو  نوكیشتناو » »
يھ ام  تاباختنا 2006 : : » ناونع تحت  عسوم  رمتؤم  دقعب 

تاسلج عبرأ  رمتؤملا  نمضت  دقو  ؟ » ةليدبلا تاسایسلا 
طیطختلاو ةموكحلاو  ةماعلا  ةحصلاو  میلعتلا  لوح 

نارخآو نینب  نم  مھنم  نانثا   ) ءاربخ ةعبرأ  مدقو  ينارمعلا 
نمضتي اريرقت  نیترواجملا ) ايریجینو  رجینلا  يتلود  نم 

، ةماع تاحرتقم  اھلك  تناكو   . اھب ىصوملا  تاسایسلا 
. ةيوئف حلاصم  ىلع  زكترت  لئاسر  يأ  نمضتت  نأ  نود 

بازحألا عیمج  لبق  نم  اًروضح  رمتؤملا  دھش  دقو 
نع نیلثمم  بناج  ىلإ  ةینطولا  ةیعمجلا  يف  ةلثمملا 

تعوطت  ، رمتؤملا دعبو   . ةعونتم ةیموكح  ریغ  تامظنم 
اھميدقت ىرج  يتلا  تاحرتقملا  مادختساب  ةدع  بازحأ 

دقو  . يبيرجت لكشب  ةیباختنا  قئاثوك  رمتؤملا  لالخ 
تاءاقل يفو   ، ایئاوشع تریتخا  ىرق  يف  كلذ  اولعف 
لصحو ةلصفُم  تاحرتقملا  ميدقت  ىرج  ثیح  ةيریھامج 

ىرق يفو   . لعافتلاو درلا  ةصرف  ىلع  نوكراشملا 
ةعیبطلا تاذ  ةیسایسلا  تاءاقللا  تمیقأ   ، ةنراقملا
لئاسرلا نیب  داتعملا  طلخلا  عم   ، ةداعلاك ةیلافتحالا 

نكلو ةضافضف  تاحرتقمو  ةيوئف  حلاصم  ىلع  زكترملا 
هاجتا بلقنا   ، ةرملا هذھ  يفو   . تاسایسلا لوح  ةضماغ 

، ةيوئفلا حلاصملا  ةلاسرل  معدلا  ءادبإ  نم  الدبف  جئاتنلا :
ىلعأ ةلمحلا  ريدي  يذلا  بزحلل  معدلاو  ةكراشملا  تناك 

ةيریھامجلا تاءاقللا  اھب  تدقع  يتلا  ىرقلا  يف 
. ةددحم تاسایس  لوح  تاحرتقم  اھیف  تشقونو 

اھنكمي ةیقادصملا  تاذ  ةلاسرلا  نأ  ىلإ  ةجیتنلا  ریشتو 
حلاصلا تاسایس  ةحلصمل  اوتوصي  نأ  نیبخانلا  عنقت  نأ 

ىدل ةيدرفلا  عفاودلا  نإف   ، ةقثلا دجوت  نأ  درجمبو   . ماعلا
روعشلا يف  أدبي  ذإ   . ىرخألا يھ  ریغتت  ةسایسلا  لجر 

داعُيو كلذ  ىلع  أفاكي  فوسف  اًنسح  اًئیش  لعف  نإ  هنأب 



يف بصانم  نولغشي  نمم  نيریثك  اًسانأ  باتنتو   . هباختنا
اوزوفي نأ  يف  نوبغري  مھف  ةطلتخم  عفاود  ةطلسلا 
مھمھي كلذ  نأل   ، اًنسح ءادأ  اودؤي  نأ  وأ  نيرخآلا  بحب 

ءالؤھ نإ   . نيدساف اوناك  نإو  ىتح   ، مھبصنم مھل  نمضيو 
نأ اھنأش  نم  ءایشأب  مایقلا  يف  اوعنامي  نل  دارفألا 

مھفادھأ عم  قفاوتي  كلذ  نأ  املاط   ، رییغتلا ىلع  عجشت 
قیقحتل ىعست  اھنأ  ةموكحلا  تبثت  امدنعو   . ةيداصتقالا
ةیلوؤسم ةمث  نإف   ، سانلا ةقثب  زوفلاو   ، تازاجنإلا

حبصت نأ  ةموكحلل  نكمي  ذئدنعو   . كلذ نع  أشنت  ةیفاضإ 
اًصرح لقأو   ، ریصقلا ىدملا  ىلع  ثدحي  امب  ًالاغشنا  لقأ 
لقأو  ، نمثلا ناك  امھم  نیبخانلا  معدب  زوفلا  ىلع 
اھتصرف يھ  هذھف  ؛  تابھلا عيزوت  وحن  رارجنالل  اًرارطضا 

يف انيأر  املثمو   . اًرظن دعبأو  لضفأ  تاسایس  عضول 
جمانربل دوھشملا  حاجنلا  عجش  دقف   ، عبارلا لصفلا 

ىلوت يذلا  سكوف » تنسیف   » سیئرلا اسيرجورب » »
(PRI  ) يروثلا يروتسدلا  بزحلا  ةراسخ  دعب  ةسائرلا 

جمانربلا قاطن  نم  عسوي  نأ   ، كیسكملا يف  ةطلسلل 
جمارب ترشتنا  دقف   ، كلذ نم  رثكألاو  لب   . هئاغلإ نم  ًالدب 
قلطنا اھنمو   ، ةینیتاللا اكيرمأ  ءاحنأ  عیمج  يف  ةھباشم 

يف جماربلا  هذھ  ققحت  امبرو   . ملاعلا قطانم  يقاب  ىلإ 
كلذو  ، ةطیسبلا تابِھلا  هققحت  امم  لقأ  ةیبعش  رمألا  لوأ 
لعفت نأ  ةرسألا  ىلع  حبصي   ، لاملا ىلع  اھلوصحب  هنأل 

نأ مغر   ) نأ دقتعُي  هنكلو   ، كلذ نودب  هلعفتل  نكت  مل  اًئیش 
لثمت ةیطورشملا  أطخ ) نوكي  امبر   ، انيأر املثمو   ، كلذ
جلثي اممو  رقفلا .» ةرئاد  رسك   » ةمھَم نم  أزجتي  ال  اًءزج 
رعشت  ، ةینیمي وأ  ةيراسي  تناك  ءاوس   ، بازحألا نأ  بلقلا 
ةيؤرلا هذھ  عضت  سسأ  قفو  سفانتت  نأ  اھیلع  نأب  نآلا 

. اھجمارب نم  میمصلا  يف  ىدملا  ةليوط 
يف تاسایسلا  يعناصو  نیثحابلا  نم  ریثك  كانھو 



ةیسایسلا تاسسؤملا  ءازإ  اًديدش  اًمؤاشت  نودبي  برغلا 
مھلویم نم  اًقالطناو   . يمانلا ملاعلا  نادلب  يف 

تاسسؤملا ىلع  موللاب  نوقلي  امبر  مھنإف   ، ةیسایسلا
نم ةیتآلا  ةیلصألا  ةئیطخلا  ىلع  وأ   ، ةقیتعلا ةیعارزلا 

ةیسایسلا هتاسسؤمو  رامعتسالا  يھو  برغلا 
اھب َقلَعت  يتلا  ةسئابلا  ةفاقثلا  ىلع  وأ  ةیلالغتسالا 
نأ ربتعت  هذھ  رظنلا  ةھجو  نإف   ، ببسلا ناك  ًايأو   . لودلا

ةلوؤسم اھمظعم  يف  ةئيدرلا  ةیسایسلا  تاسسؤملا 
اھجورخ لعجو  لب   ، اھرقف ىلع  ةریقفلا  نادلبلا  ءاقبإ  نع 

ربتعي نم  كانھو   . باعصلا هفنتكت  اًرمأ  ةلاحلا  كلت  نم 
يف نورخآ  بغري  امیف  ؛  سأیلا ىلإ  وعدي  ًاببس  كلذ 

. جراخلا نم  يسسؤملا  رییغتلا  ضرف 
اذھ امھالك  غیستسي  الف  سكاس » و« يلرتسيإ »  » امأ
اًرربم يلرتسيإ »  » ىري الف   . ةفلتخم بابسأل  كلذو   ، يأرلا
تناك اذإ  ام  لوح  اًماكحأ  برغلا  نم  ءاربخ »  » ردصي نأل 
يھ رخآ  ناكم  يف  ةیسایسلا  تاسسؤملا  نم  ةعومجم 

« سكاس  » امأ  . ددحم قایس  يف  ةئيدر  وأ  ةدیج  ةرورضلاب 
تبیصأ دق  ضرم  يھ  امنإ  ةئيدرلا  تاسسؤملا  نأ  ىریف 

، حاجنب رقفلل  يدصتلا  اننكمي  هنأو   ، ةریقفلا نادلبلا  هب 
ةیسسؤملا تائیبلا  يف  ىتح   ، دودحم وحن  ىلع  امبر 

يتلا ةسوململا  جماربلا  ىلع  زیكرتلا  ربع  كلذو   ، ةئيدرلا
امیلعتو ىنغ  رثكأ  سانلا  لعجف  ؛  اھجئاتن سایق  نكمي 

تاسسؤملا اھنع  قثبنت  ةیباجيإ  ةرئاد  ئشني  نأ  هنكمي 
. ةدیجلا

ةریبكلا تاسسؤملا  ىلع  زیكرتلاف  ؛  امھعم قفتن  نحنو 
دیج ءيش  يأ  لمعل  فاكو  مزال  طرشك   INSTITUTIONS
دویقلا نإ   . ام اعون  حیحصلا  هعضوم  ریغ  يف  زیكرت  وھ 
ةیناكمإ نم  بعصُت  يھو   ، ةلثام ةقیقح  ةیسایسلا 

ةمث نكلو   . ةریبكلا تالكشملل  ةریبك  لولح  ىلع  روثعلا 



تاسسؤملا نیسحتب  قلعتي  امیف  اًریبك  ًایخارت 
. شماھلا ةقطنم  يف  ةدوجوملا  تاسایسلاو 

عیمجلا ىدل  ةدوجوملا  دویقلاو  عفاودلل  ایعاو  امھف  نإ 
بئارضلا يعفادو  نییموكحلا  نیفظوملاو  ءارقفلا  )

ىلإ يدؤي  نأ  نكمي  مھریغو ) نیبختنملا  نییسایسلاو 
يف ًاناحجر  لقأو  اًمیمصت  لضفأ  تاسسؤمو  تاسایس 
فوسو  . بجاولا نع  سعاقتلا  وأ  داسفلا  اھبرخي  نأ 
ززعتو مودت  فوس  اھنكل   ، ةیمكارت تارییغتلا  هذھ  نوكت 
. ةئداھ ةروثل  قالطنا  ةطقن  حبصت  نأ  اھنكميو   . اھسفن



ةمساحلا تاصالخلا  نع  ًالدب 
ءيش مھيدل  سیل  نيرخآ ) ءاربخو   ) نیيداصتقالا نأ  ودبي 
ضعب لعجت  يتلا  بابسألا  نأشب  هلوق  مھنكمي  لاب  وذ 
تالاحلاف  . اھناكم ىرخأ  حوارت  امیف  اوًمن  ققحت  لودلا 

ىلإ لوحتت  ايدوبمك  وأ  شيدالجنب  لثم  اھنم  سوؤیملا 
يف لاحلا  وھ  املثم  تاقصلملا  لافطأو   . ةریغص تازجعم 

، ءارولل ةرظنبو  عاقلا .» رایلم   » نمض نوفنصُي  راوفيد  توك 
نكل  . ةلود لك  يف  ثدح  امل  اًقسن  ئشنن  نأ  اًمئاد  اننكمي 
نيأ بـ ؤبنتلا  ىلع  نيرداق  ریغ  امومع  اننأ  يھ   ، ةقیقحلا
لعجت يتلا  بابسألا  اًدیج  مھفن  الو   ، ومنلا ثدحیس 

. ئجافم وحن  ىلع  لمعت  ءایشألا 
تاردقو ةلماع  ىوق  بلطتي  يداصتقالا  ومنلا  نأل  اًرظنو 

كلت ثدحت  امدنع  هنأ   ، كلذ عم   ، ًالوقعم ودبي  هنإف   ، ةیلقع
لعتشت فوس  اھنأ  وھ  ًالامتحا  رثكألا  رمألا  نإف   ، ةرارشلا
نيدیج ماعطو  میلعتب  نوظحي  لاجرلاو  ءاسنلا  ناك  اذإ 

امب نورعشي  نونطاوملا  ناك  اذإو   ، ةیحص ةایح  نویحيو 
يف نورمثتسي  مھلعجت  يتلا  ةقثلاو  نامألا  نم  يفكي 
فئاظو نع  اًثحب  تیبلا  ةرداغمب  مھل  نوحمسيو  مھلافطأ 

. ةنيدملا يف  ةديدج 
، كلذ ثدحي  نأ  ىلإو  هنأ  اًضيأ  حیحصلا  نم  نوكي  امبرو 

ةرارشلا راظتنا  حبصي  ىتح  هلعف  يغبني  اًئیش  كانھ  نإف 
، ارطیسي نأ  طابحإلاو  سؤبلل  حمُس  اذإف   . ًالامتحا رثكأ 

تناك اذإ  ام  اًحضاو  سیلف   ، ادوسي نأ  فنعلاو  طخسللو 
تاسایسلا لثمت  امبرو   . قلطنتس ةرارشلا  هذھ 

نیبو صاخشألا  نیب  لوحت  يتلا   ، ةلاعفلا ةیعامتجالا 
كانھ سیل  هنأب  نورعشي  امدنع  مھئاوھأل  اًقفو  فرصتلا 
دعوم ىلع  ظافحلل  ةیمھألا  ةغلاب  ةوطخ   ، هنورسخي ام 



. غوارملا عالقإلا  عم  ةلودلا 
نأ ىنعمب  اًحیحص –  سیل  كلذ  لك  ناك  اذإ  ىتحو 
نإف ومنلاب –  ةقالع  اھل  سیل  ةیعامتجالا  تاسایسلا 

نیسحت لیبس  يف  نكمم  وھ  ام  لكب  مایقلل  ةجاحلا 
لظت فوس   ، ومنلا ةرارش  راظتنا  مدعو   ، نآلا ءارقفلا  ةایح 
يف يقالخألا  بناجلا  انضرعتسا  دقل   . ةسام ةجاح 
ةمث سیل   ، رقفلا جلاعن  فیك  فرعن  نأ  ىلإو  لوألا : لصفلا 
اھب ببستي  يتلا  تاردقلاو  ةایحلا  رادھإب  لوبقلا  رربي  ام 
كلمن ال  اننأ  نم  مغرلاب   ، باتكلا اذھ  حضوأ  املثمو   . رقفلا

هیف جالع  انيدل  سیلو   ، رقفلا لاصئتسال  ةيرحس  اصع 
اھنكمي ءایشأ  ةعومجم  نآلا  فرعن  اننأ  الإ   ، ءاد لكل  ءافش 
ةسمخ يف  هزجون  ام  يھو  ءارقفلا  ةایح  نِّسحُت  نأ 

: ةیساسأ سورد 
ةیمھأ تاذ  تامولعم  ىلإ  ًابلاغ  ءارقفلا  رقتفي   ، الوأ
نوقثي مھف ال   . ةئطاخ راكفأب  نونمؤيو  مھل  ةبسنلاب  ةغلاب 
هبستكي ام  نأ  نودقتعيو  ؛  لافطألا میعطت  دئاوف  يف 

يھ مھمیلعت  نم  ةلیلقلا  ىلوألا  تاونسلا  لالخ  لافطألا 
يذلا دامسلا  رادقم  ام  نوفرعي  الو  ؛  ةمیقلا ةلیئض  ءایشأ 
لھسأ قئارطلا  يأ  نوفرعي  الو  ؛  مھیضارأ هجاتحت 
ببسملا ةبستكملا  ةعانملا  صقن  سوریفب  ةباصإلل 
مھویسایس هلعفي  يذلا  ام  نوفرعي  الو  ؛  زديألا ضرمل 

مھراكفأ أطخ  مھل  نیبتي  امدنعو   . ةطلسلا يف  مھو 
رارقلا نوذختي  مھنإف   ، ةوقب اھب  نوكسمتي  اوناك  يتلا 

كلذ بحاصي  ام  ًانایحأو   ، فاطملا ةياھن  يف  ئطاخلا 
نسرامت يئاللا  تایتفلا  ًالثم  ذخأتلو  ةمیخو –  بقاوع 
نیحالفلا وأ  اًنس  نھنربكي  لاجر  عم  نمآلا  ریغ  سنجلا 

نیعتي يتلا  دامسلا  ةیمك  فعض  نومدختسي  نيذلا 
ال مھنأ  نوفرعي  امدنع  ىتحو   . اھمادختسا مھیلع 
نأ اھنكمي  كلذ  نع  مجانلا  نیقیلا  مدع  ةلاح  نإف   ، نوفرعي



دئاوف نم  مھنیقي  مدع  نأ  دجن   ، ًالثمف  . رمدم رثأ  تاذ  نوكت 
رارق نأشب  فيوستلل  لیم  هبحصي  لافطألا  میعطت 
هنع جتني  يذلا  رمألا   ، ملاعلا لك  دوسي  لیم  وھو  میعطتلا 

. ةمزاللا تاحاقللا  نوقلتي  ال  لافطألا  نم  اًریثك  نأ 
نود تاباختنا  يف  مھتاوصأب  نولدي  نيذلا  نونطاوملاو 
يمتني يذلا  صخشلل  اوتوصي  نأ  حجري  ةفرعم  وأ  عالطا 
ءارشتسا ىلإ  يدؤي  رمأ  وھو   ، ةیقرعلا مھتعومجمل 

. داسفلاو بصعتلا 
ةطیسب ةمولعمب  ماملإلا  ناك  ةریثك  تالاح  انيأر  دقل 

، كلذ عمو  هنأ  الإ   . اًریبك اًقراف  عنصي  نأب  ًالیفك  اھیف 
هنأ ودبيو   . حاجنلا اھفلاحي  ةيوعوت  ةلمح  لك  تسیلف 
اھب رفوتت  نأ  دبالف   ، اًرامث ةيوعوتلا  ةلمحلا  يتؤت  ىتحو 
ًالعف سانلا  هفرعي  ال  اًئیش  مدقت  نأ  دب  ال  ةدع : طورش 
لقأ ودبت  جاوزلا » لبق  سنج  ال   » لثم ةماعلا  تاظعلاف  )
طَّسبُمو باذج  وحن  ىلع  كلذ  متي  نأ  نیعتيو  )؛  ةیلعاف

ءادأ ريرقت  وأ  ينويزفلت  ضرع  وأ  ةیحرسم  وأ  ملیف  ربع  )
هب قوثوم  ردصم  ربع  يتأت  نأ  نیعتيو  )؛  میمصتلا دیج 

اًردصم اھرابتعاب  اھیلإ  رظني  فحصلا  نأ  وھ  تفاللا  رمألا  )
بترتت يتلا  ةیعیبطلا  جئاتنلا  نمو  ةیقادصملاب .) ىظحي 
ببسب ةریبك  رئاسخ  دبكتت  تاموكحلا  نأ  يھ  كلذ  ىلع 

وأ ةللضُم  ءایشأ  اھنع  ردصت  امدنع  ةدوقفملا  ةیقادصملا 
. ةفئاز وأ  ةكبرم 

نم ةریثك  بناوج  ةیلوؤسم  ءارقفلا  لمحتي   ، ایناثو
تارارقلا ترثك   ، ىنغ ءرملا  دادزا  املكو   . مھتایح نوؤش 

الف ءارقفلا  امأ   . هلجأل نورخآلا  اھذختي  يتلا  ةبئاصلا » »
، بیبانألا ربع  عزوُت  يتلا  هایملا  ىلع  نولصحي 

ةموكح هفیضت  يذلا  رولكلا  نم  نودیفتسي  مھنإفاذھلو ال 
هایم يف  نوبغري  اوناك  اذإو   . هایملا رداصم  ىلإ  ةنيدملا 
الو  . مھسفنأب اھتیقنت  اولوتي  نأ  مھیلع  نإف   ، ةفیظن برش 



تاذ ةزھاجلا  راطفإلا  تابجو  ةفلكت  اولمحتي  نأ  مھنكمي 
دكأتلا مھیلع  نیعتي  يلاتلابو   ، يلاعلا يئاذغلا  زیكرتلا 
ةيذغتلا رصانع  ىلع  نولصحي  مھلافطأ  مھعمو  مھنأ 
ةیئاقلت ةلیسو  ىلإ  اًضيأ  ءارقفلا  رقتفيو   . ةیفاكلا
كارتشالا وأ  دعاقتلا  جمارب  لثم   ، راخدالا ىلع  مھدعاست 

نأ مھیلع  نیعتي  كلذلو   ، يعامتجا نامض  جمانرب  يف 
تارارقلا هذھ  لثم  نإ   . راخدالا مھل  نمضي  ًالیبس  اودجي 

اھنوكل كلذو   ، اھذاختا عیمجلا  ىلع  بعصي  تارارق  يھ 
ةطیسبلا ةفلكتلا  ضعب  وأ  نآلا  ریكفتلا  ضعب  بلطتت 

الإ ةداع  ىنجُت  ال  ةوجرملا  اھدئاوف  نأ  نع  ًالضف   ، مویلا
مامأ بابلا  حتفي  رمأ  وھو   . دیعبلا لبقتسملا  يف 

ةبسنلابو  . ةلوھسب رارقلا  ذاختا  قوعي  يذلا  فيوستلا 
اھفنتكت مھتایح  نأ  ةقیقح  همقافُت  رمألا  نإف   ، ءارقفلل

نم ریثكف  ؛  انتایح فنتكي  ام  قوفت  تابوعص  لعفلاب 
ةديدش تالاجم  يف  ةریغص  تاعورشم  نوريدي  ءارقفلا 
ةجیتنو ةموایملاب  لامعك  مھتیقب  لمعت  امیف  ؛  ةیسفانتلا
لمعلا ىلع  لوصحلا  نأشب  اًمئاد  قلقلا  مھمزالي  كلذل 
نكمي مھتایح  نأ  ينعي  اذھو   . مھیتأیس نيأ  نمو  يلاتلا 
مھنیب لوحت  يتلا  تابقعلا  لیلذت  ىرج  ام  اذإ  نسحتت  نأ 

ءانب كلذو   – ناكمإلا ردق  ةحیحصلا  ءایشألاب  مایقلا  نیبو 
تارایخلا ةوق  مادختساب  هفرعن –  رخآ  ءيش  لك  ىلع 
ديدحلاب زَّزعُملا  حلملاف  ةفیفخلا : تازفحملاو  ةیضارتفالا 
لوانتم يف  حبصي  ىتح  هرعس  ضفخ  نكمي  دویلاو 
عیمجلل ةيراخدالا  تاباسحلا  ةحاتإ  اًضيأ  نكميو   . عیمجلا
لُھَسي تاباسحلا  نم  ةیعون  يھو   ، اًرسي رثكأ  وحن  ىلع 

اذإو  ، ءيشلا ضعب  هبحس  فلكي  امیف  اھب  لاملا  عاديإ 
كونبلا اھضرفت  يتلا  موسرلا  معد  نكمي   ، رمألا مزل 

متي نأ  اضيأ  نكميو   . ءارقفلل تاباسحلا  هذھ  حتف  لباقم 
امدنع هایملا  رداصم  نم  ردصم  لك  بناجب  رولكلا  ریفوت 



ظھاب نوكیس  بیبانألا  ربع  هایملا  لیصوت  نأ  نیبتي 
. ةھباشملا ةلثمألا  نم  ریثك  كانھو   . ةفلكلا

ةبئاغ قاوسألا  ضعب  لعجت  ةعنقم  بابسأ  كانھ   ، اثلاث
ریغ اًراعسأ  نوھجاوي  ءارقفلا  لعجت  وأ   ، ءارقفلا ىدل 
ىلع ءارقفلا  لصحي  امنیبف   . قاوسألا هذھ  يف  ةلمتحم 
يف اذھ   ) ةيراخدالا مھتاباسح  نم  ةیبلس  ةدئاف  راعسأ 
مھنإف تاباسح ) مھيدل  تناكو  ظحلا  مھفعسأ  لاح 

اذھ  ) مھضورق ىلع  ةياغلل  ةعفترم  ةدئاف  راعسأ  نوعفدي 
نأل كلذو  ضرق ) ىلع  لوصحلا  نم  اونكمت  لاح  يف 

. ةتباث ةفلكت  بلطتي  ًالیئض  ناك  نإو  ىتح  ام  غلبم  ةرادإ 
، ءارقفلل ةبسنلاب  يحصلا  نیمأتلا  قوس  اًضيأ  روطتت  ملو 

تالكشملا اھكرتت  يتلا  ةرمدملا  راثآلا  نم  مغرلاب 
تارایخلا نوكل  كلذو   ، مھتایح ىلع  ةریطخلا  ةیحصلا 

لثم  ) اھلمحتت نأ  قوسلل  نكمي  يتلا  ةدودحملا  ةینیمأتلا 
لاوحأ دض  نیمأتلاو  ثراوكلا  دض  يحصلا  نیمأتلا 

نم ءارقفلا  هديري  ام  يھ  تسیل  يداعلا ) سقطلا 
. اذكھو  . نیمأتلا

وأ ينقت  راكتبا  حمسي  امبر   ، تالاحلا ضعب  يفو 
. ةبئاغ تناك  امثیح  روطتتو  أشنت  نأب  قوسلل  يسَسؤم 
، رغصلا يھانتم  ضارقإلا  ةلاح  يف  ثدح  ام  وھ  اذھو 
ىلع لوصحلا  ةیناكمإ  ءارقفلا  نم  نیيالملل  حاتأ  يذلا 
مل كلذ  ناك  نإو   ، ةلوقعم ةدئاف  راعسأب  ةریغص  ضورق 

ليوحت ةمظنأ  يدؤت  امبرو   . دعب نیمدعملا  ءارقفلا  غلبي 
( هباش امو  ةلاقنلا  فتاوھلا  ربع   ) ةینورتكلإلا لاومألا 
يف ديدش  ضفخ  ىلإ  صاخشألا  ةيوھ  تابثإ  ةیناكمإو 
لالخ ءارقفلا  ىدل  ليوحتلاو  راخدالا  تامدخ  ةفلكت 
ضعب يف  انیلع  نیعتي  هنأ  الإ   . ةمداقلا ةلیلقلا  تاونسلا 
ىتح اھرفوت  بجاولا  طورشلا  نأب  فارتعالا  تالاحلا 

. ةدوجوم ریغ  ةطاسبب  يھ  يتاذ  لكشب  ام  قوس  روطتت 



لخدتت نأ  تاموكحلا  ىلع  يغبني   ، تالاحلا كلت  يفو 
اذإو  ، ةمزاللا فورظلا  قلخ  ىنستي  ىتح  قوسلا  معدل 
هذھ ریفوت  يف  ركفُت  نأ  اھیلعف   ، كلذ يف  حلفُت  مل 

. اھسفنب تامدخلا 
ميدقت ىلع  يوطني  امبر  كلذ  نأ  كردن  نأ  انل  يغبنيو 

وأ ضوعبلا  تاكبش  لثم   ) اناجم تامدخلا  وأ  علسلا  ضعب 
ىتح وأ  ةیئاقولا ) ةحصلا  زكرم  يف  تالاحلا  لابقتسا 
ادب نإو  ىتح   ، مھمایق ىدل  صاخشألل  تآفاكملا  ميدقت 
ءاربخ بھذ  دقو   . ةدئافلاب مھیلع  دوعت  ءایشأب   ، ابيرغ كلذ 
ءوس ءادبإ  يف  حجرألا  ىلع  يغبني  امم  دعبأ  ىلإ  نوریثك 
نإو ىتح   ، تامدخلاو علسلل  يناجملا  عيزوتلا  يف  نظلا 
ًابلاغف  . ةضحملا ةدئافلاو  ةفلكتلا  رظن  ةھجو  نم  كلذ  ناك 
لكل ةبسنلاب   ، صخرأ ًاناجم  ةمدخلا  عيزوت  حبصي  ام 
يزمر رعسب  اھعیب  ةلواحم  نم   ، اھیلع لصحي  صخش 

كلذ يوطني  امبر   ، تالاحلا ضعب  يفو   . رمألا ةياھن  يف 
امب ًاباذج  عابملا  جتنملا  رعس  نوكي  نأ  ةرورض  ىلع 
نأ تاموكحلل  نكمي   ، ًالثمف  . روطتت نأ  قوسلل  حمسي 

حمسُي مئاسق  عيزوتب  موقت  وأ  نیمأتلا  طاسقأ  معدت 
وأ  ، ةماع وأ  ةصاخ  تناك  ءاوس   ، ةسردم يأل  اھذخأب  ءابآلل 

يناجم يراخدا  باسح  ميدقت  ىلع  كونبلا  اومغري 
ةیمھألا نمو   . ةيزمر فيراصم  لباقم  تافاضإ » نودب  »

هذھ میظنت  نیعتي  هنأ  رابتعالا  نیعب  ذخأن  نأ  ناكمب 
. اًدیج لمعت  اھنأ  نامضل  كلذو  رذحب  ةموعدملا  قاوسألا 

امدنع دیج  وحن  ىلع  سرادملا  مئاسق  لمعت   ، ًالثمف
فاشتكا اھلالخ  نم  مھنكمي  ةقيرط  ءابآلا  ىدل  رفوتت 

ىلإ لوحتتس  اھنإف  الإو  ؛  مھلافطأل بسنألا  ةسردملا 
. ةصاخ ةزیم  ءاكذ  رثكألا  ءابآلا  حنمل  ةقيرط 

لشفلاب اھیلع  اًموكحم  سیل  ةریقفلا  لودلا  نإ   ، اًعبار
. سؤبلاب لفاح  خيراتب  ترم  اھنوكل  وأ   ، ةریقف اھنوكل 



: ماري ام  ىلع  ریست  ام ال  ًابلاغ  لودلا  هذھ  رومأ  نأ  حیحص 
يف لصت  ءارقفلا  ةدعاسمل  اھنأ  ضرتفي  يتلا  جماربلاف 
لكشب نوسِّردُي  امإ  نوملعملاو   ، اھیقحتسم ریغل  ةياھنلا 
تاقرطلاو  ، قالطإلا ىلع  نوسِّردي  ال  وأ  يجھنم  ریغ 

ةأطو تحت  راھنت  تاءاشنإلا  داوم  ةقرس  اھكھنُت  يتلا 
نكل  . اذكھو  ، ةدئازلا تالومحلاب  ةلمحملا  تانحاشلا 
اھنم لیئض  ءزج  يف  الإ  ىزعُت  تاقافخإلا ال  هذھ  نم  اًریثك 
اھتضبق ةمادإل  ًایعس  ةبخنلا  اھكیحُت  ىربك  تارماؤمل 

للخ هجوأل  ربكأ  وحن  ىلع  ىزعُت  امیف  داصتقالا  ىلع 
، تاسایسلا لیصافت  عضو  ةلحرم  يف  اھیفالت  نكمي 

يھو  ، ةعئاشلا ثالثلا  تالكشملا  ىلإ  ةفاضإلاب 
تاضرمملاف  . يتاذلا روصقلاو  لھجلاو  ةیجولويديألا 

، يداع ٌرشب  اھیلع  ىوقي  ءابعأب ال  نضھني  نأ  نھنم  رظتنُي 
ریغي نأ  هیلع  نأب  رعشي  دحأ  كانھ  سیل  كلذ  عمو 
ثدحأ نإ   . هاضتقمب نلمعي  يذلا  يفیظولا  فیصوتلا 
اًضورق وأ  ةافح  ءابطأ  وأ  اًدودس  تناك  ءاوس   ) تاحیصلا
تاسایس ىلإ  لوحتت  ناك ) ءيش  يأ  وأ  رغصلا  ةیھانتم 

دقو  . هلالخ لمعتس  اھنأ  ضرتفُي  يذلا  عقاولل  تافتلا  نود 
يف ىوتسملا  ةعیفر  ةیموكح  ةلوؤسم  ةرم  تاذ  انتربخأ 

( ةیسردملا ناجللا   ) ىرقلا يف  میلعتلا  ناجل  نأ  دنھلا 
يلوو ةسردملا  يف  ذیملت  لضفأ  رمأ  يلو  مضت  ام  اًمئاد 
مھل ىنستي  فیك  اھانلأس  امدنعو   . اضيأ ذیملت  أوسأ  رمأ 

ذیمالتلا ال نأل  اًرظن   ، مھأوسأو ذیمالتلا  لضفأ  اوددحي  نأ 
رییغتب تعراس   ، عبارلا فصلا  ىتح  تارابتخال  نوعضخي 

نإ ام   ، ةیثبعلا دعاوقلا  هذھ  ىتح  نكل   . ثيدحلا عوضوم 
روصقلا ببسب  نارودلا  لصاوت  ىتح   ، اھب لمعلا  متي 

. ضحملا يتاذلا 
هنأ وھ   ، بسانملا ریبعتلا  وھ  كلذ  ناك  اذإ   ، راسلا أبنلاو 
نود تاسایسلاو  ةموكحلا  ءادأ  نیسحت  نكمملا  نم 



ذإ  . ةیسایسلاو ةیعامتجالا  ىنبلا  رییغت  ىلإ  ةجاحلا 
ةیسسؤملا تائیبلا  يف  ىتح  نسحتلل  لئاھ  قفأ  دجوي 

تائیبلا لظ  يف  ىتح  لعفلل  طیسب  شماھو   ،« ةدیجلا »
لالخ نم  ةریغص  ةروث  قلطن  نأ  ناكمإلابو   . ةئيدرلا

؛ ةيرقلا تاعامتجا  روضحل  عیمجلا  ةوعد  ىلع  صرحلا 
مھلیمحتو ةموكحلا  يفظوم  ىلع  ةباقرلا  ةسراممو 

ةبقارمو ؛  مھتابجاو ءادأ  يف  اوقفخأ  لاح  يف  ةیلوؤسملا 
نیبخانلا عالطإو  تايوتسملا  ىتش  يف  نییسایسلا 

نيدیفتسملا روھمج  فيرعتو  ؛  تامولعملا هذھ  لك  ىلع 
تامدخ نم  هعقوت  مھل  يغبني  امب  ةماعلا  تامدخلا  نم 

، طبضلاب يحصلا  زكرملا  لمع  تاعاسب  مھتفرعم  لثم 
سایكأ ددع  مك  وأ   ) هنوقحتسي يذلا  لاملا  رادقم  امو 

(. زرألا
امو ال سانلا  هعیطتسي  ام  نأشب  تاعقوتلا  نإف   ، اًریخأو
ىلإ فاطملا  ةياھن  يف  لوحتت  ام  اًریثك  هنوعیطتسي 

ةسردملا نم  نورفني  لافطألاف   . اھتاذ ققحت  تاءوبن 
ىلإ مھؤابآ ) ًانایحأو   ) مھوملعم مھھابتنا  تفلي  امدنع 

؛ يساردلا جاھنملا  اونقتیل  يفكي  امب  ءایكذأ  اوسیل  مھنأ 
نھنأل نھنويد  دادسل  اًدھج  نلذبي  ال  ةھكافلا  تاعئابو 
ةرم نيَدلا  كارش  يف  نعقیس  ام  ناعرس  نھنأ  نعقوتي 

ال اًدحأ  نأل  نھلامعأ  نع  نبیغتي  تاضرمملاو  ؛  ىرخأ
ال نيذلا  نویسایسلاو  ؛  كانھ ندجوُي  نأ  نھنم  عقوتي 

مھيدل نوكي  نل  مھتابجاوب  اوعلطضي  نأ  مھنم  ٌدحأ  رظتني 
تاعقوتلا رییغت  نإ   . سانلا ةایح  نیسحت  ىلع  مھزفحي  ام 

ةأرما اوأر  نأ  دعبو   . ًالیحتسم سیل  هنكل   ، ًالھس اًرمأ  سیل 
دض مھلماحت  نع  ىرقلا  ناكس  لختي  مل   ، مھتيرقل ةسیئر 
، بسحو يسایسلا  لمعلا  يف  نطرخني  يئاللا  ءاسنلا 
اًموي نحبصي  دق  مھتانب  نأ  ةركف  اضيأ  مھدوارت  تأدب  لب 
نإ مھل  لاقي  نيذلا  نوملعملاو   ، ءاسنلا ءالؤھ  نیب  نم 



نوعیطتسي اًعیمج  لافطألا  لعج  يف  رصحنت  مھتفیظو 
لالخ ةمھملا  هذھ  زاجنإ  مھعسوب  نوكي  فوس  ةءارقلا 

تاعقوتلا رود  نإف   ، كلذ نم  مھألاو   . يفیصلا میخملا 
امدنعف  . حاجنلا نم  اًديزم  ِدّلوُي  ام  ًابلاغ  حاجنلا  نأ  ينعي 
هسفن نسحتلا  اذھ  نإف   ، نسحتلا يف  ام  فورظ  ذخأت 

ًاببس لثمي  ام  وھو   . تافرصتلاو راكفألا  ىلع  سكعني 
ءایشألا عيزوت  ةرورضلاب  ىشخن  الئل  انوعدي  رخآ  ًایفاضإ 

نأ انیلع  نیعتي  امدنع  لاومألا ) عيزوت  كلذ  يف  امب   ) ًاناجم
. ةیباجيإ ةرئاد  قلطن 

نوكن ام  دعبأ  اننإف   ، ةسمخلا سوردلا  هذھ  نم  مغرلاب 
اذھ نإ   . هتفرعم جاتحنو  عیطتسن  ام  لك  ةفرعم  نع 
ولو  . رظنلا ناعمإل  ةوعد  درجم  وھ   ، ام وحن  ىلعو   ، باتكلا

لساكتملا ریكفتلا  نم  طمنلا  كلذ  مواقن  نأ  انعطتسا  اننأ 
نم ةعومجم  يف  ةلكشم  لك  لزتخي  يذلا  يدیلقتلاو 

لِمَْحنو مھسفنأ  ءارقفلل  يغصن  اننأ  ولو  ؛  ةماعلا بابسألا 
ولو ؛  مھتارایتخا مكحي  يذلا  قطنملا  مھف  ىلع  انسفنأ 
لك عضخُن  مث  أطخلا  يف  عوقولا  ةیلامتحاب  ِمّلسُن  اننأ 
يف اھرھاظ  يف  ودبت  يتلا  راكفألا  كلذ  يف  امب   ، ةركف

، ةمراصلا براجتلا  ربع  رابتخالل   ، ةیقطنملا ىھتنم 
نم تاودأ  قودنص  ءانب  ىلع  نيرداق  نوكن  نل  ذئدنعف 

نيرداق نوكنس  اًضيأ  لب   ، بسحو ةلعافلا  تاسایسلا 
ءارقفلا لعجت  يتلا  بابسألل  انمھف  نیسحت  ىلع 
حلستن امدنعو   . هب نوشیعي  يذلا  وحنلا  ىلع  نوشیعي 
نمكت نيأ  ددحن  نأ  انعسوب  نوكیس  ؛  قیمعلا مھفلا  اذھب 
تاودألا يأ  فرعن  نأو   ، رمألا ةقیقح  يف  رقفلا  دئاصم 

ىلع مھدعاسن  ىتح  ءارقفلا  اھب  دوزن  نأ  انل  يغبني 
. دئاصملا هذھ  نم  ررحتلا 

تاسایس لوح  هلوقن  يذلا  ریثكلا  انيدل  نوكي  ال  امبر 
عدت ال  نكل   ، يسسؤملا حالصإلا  وأ  يلكلا  داصتقالا 



تارییغتلاف كعدخت : عورشملل  ةرھاظلا  ةطاسبلا 
دقو  . قاطنلا ةعساو  تاریثأت  ثدحُت  نأ  اھنكمي  ةطیسبلا 
يف هریثت  نأ  دوت  عوضوم  رخآ  يھ  ةيوعملا  ناديدلا  نوكت 
هذھل دراطلا  جالعلا  اوقلت  نيذلا  لافطألا  نكل   ، راح موي 

نم ًالدب   ، نیتنس ىدم  ىلع  اینیك  سرادم  يف  ناديدلا 
تاسلف عضب  نع  ديزت  ال  ةدیھز  ةفلكتب  يأ   ) ةدحاو ةنس 

ةدايز اوققحي  نأ  اوعاطتسا   ،( ءاودلا نم  دحاولا  صرقلل 
، اوربك امدنع  ًايونس  ةئاملا  يف  قوفت 20  مھلیخادم  يف 

ًایكيرمأ اًرالود  هتمیق 3269  ام  اوققح  مھنأ  ينعي  ام  وھو 
. مھنم دحاولا  رمع  لالخ  ةیئارشلا  ةوقلا  لداعت  بسحب 
نم صلختلا  حبصأ  اذإ  كلذ  نم  لقأ  ریثأتلا  نوكي  دقو 
نيذلا لافطألا  ضعب  نوكي  امبرف  ًالماش : ناديدلا 
ىلع نولصحي  مزاللا  جالعلا  اوقلتي  نأ  مھظح  مھفعسأ 

، هراطإ يف  مقرلا  اذھ  عضت  ىتح  نكل   . نيرخآلا فئاظو 
ةركاذلا يف  اینیك  هتققح  درفلل  ومن  لدعم  ىلعأ  نأ  ظحال 

نیب ام  ةرتفلا  لالخ  ةئاملا  يف  يلاوح 4.5  ناك  ةثيدحلا 
ةعفار ىلع  طغضن  نأ  انعسوب  ناك  اذإو  ىلإ 2008 .  2006
لدعملا اذھ  لعجت  نأ  اھنكمي  يلكلا  داصتقالا  تاسایسل 
قرغتسي فوسف   ، ةیناث ثدحي  ومنلا  نم  قوبسملا  ریغ 
ةبسنلا سفنب  لیخادملا  طسوتم  عفرل  تاونس  عبرأ  رمألا 

هيدل سیل  اًدحأ  نإف   ، حضاو وھ  امكو   . ةئاملا يف  يھو 20 
. ةعفارلا هذھ  لثم 

نكلو  ، رقفلا لاصئتسا  انل  نمضت  ةعفار  اًضيأ  انيدل  سیل 
. انفص يف  حبصي  تقولا  نإف   ، ةقیقحلا كلتب  ِمّلسُن  نإ  ام 
اذإف ؛  نینسلا فالآ  ىدم  ىلع  انبرد  قیفر  رقفلا  لظ  دقل 
ةنس نیسمخ  وأ  نيرشعو  اًسمخ  رظتنن  نأ  انیلع  ناك 
ىلعف  . كلذ نكیلف   ، هیلع ءاضقلا  نم  نكمتن  ىتح  ىرخأ 

ًالح ةمث  نأب  ءاعدالا  نع  فكلا  انعسوب  نوكي  فوس  لقألا 
اندوھج مضن  نأ  نم  ًالدبو   ، انيديأ لوانتم  يف  ةلكشملل 



ربع ةنسحلا  تاینلا  يوذ  نم  صاخشألا  نیيالم  دوھجل 
نیفظوم وأ  نیبختنم  نیلوؤسم  اوناك  ءاوس  ملاعلا – 
ةیموكح ریغ  تامظنم  يفظوم  وأ  نیملعم  وأ  نییموكح 

، ةریثك راكفأ  نع  اًثحب  ةرح –  لامعأ  داور  وأ  نییميداكأ  وأ 
ةياھن يف  انذخأت  نأ  اھنكمي   ، ةریبك وأ  تناك  ةریغص 
ىلع شیعلا  هیف  ٍدحأ  ىلع  نیعتي  ال  ملاع  ىلإ  فاطملا 

. مویلا يف  اًتنس   99


	مقدمة
	١ أعيدوا التفكير مرة أخرى
	القسم الأول الحياة الخاصة (الحياة الخاصة للفقراء)
	٢ هل يوجد مليار جائع في العالم؟
	٣ هل هناك تدابير مُيسَّرة لصحة أفضل حول العالم؟
	٤ أنبغ الطلاب في الصف
	٥ «باك سودارنو» وأسرته الكبيرة
	القسم الثاني: المؤسسات
	٦ مدراء صناديق التحوط الحفاة
	٧رجال كابول وخصيان الهند
	٨الادخار لبنة لبنة
	٩رواد الأعمال الحرة المترددون
	١٠السياسات والسياسة
	بدلًا عن الخلاصات الحاسمة

